فناوری اطالعات
کاربر رایانه
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-7رایانه در کدام یک از موارد زیر کاربرد ندارد؟
الف -ذخیره و بازیابی اطالعات
ب -تغییر و اصالح اطالعات

ج -حفظ و نگهداری اطالعات
د -تصمیم گیری در مورد اطالعات
-3اطالعات یعنی ...........:
الف -داده های پردازش شده
ب -داده های شی ء
ج -داده های خام
د -داده های عددی
-2حافظه ی پنهان ( )Cache Memoryچه نوع حافظه ای است؟
الف -حافظه ی جانبی است.
ب -حافظه ی اصلی بین  CPUوحافظه ی جانبی است.
ج -حافظه ی اصلی بین  CPUو ROM

است.

د -حافظه ی اصلی بین  CPUو  RAMاست.
 -4مخفف کدام کلمات می باشد؟
الفPage Computer-
بPersonal Computer-
جPacket Compute-r
دPrivate Compute-r
-0عملیات منطقی توسط کدام قسمت از  CPUانجام می شود؟
الفCU-

بRegiste-r
جALU-
دCache-
 Micro Processor-6یعنی :
الفCPU-
ب -ریزپردازنده
ج -ریز کامپیوتر
د -پردازشگر
-1اطالعات کدام حافظه با قطع جریان برق از بین نمی رود؟
الف- RAM
ب- ROM
ج- CPU
د- Cache
-8منظور از حافظه نهان (پنهان )کدام حافظه است؟
الف- RAM
ب- Cache

ج- ROM

د- Register
-9کدام چاپگر جزء چاپگرهای ضربه ای است؟
الف -چاپگر سوزنی
ب -چاپگر لیزری

ج -چاپگر جوهرافشان
د -چاپگر حرارتی
-73کدام وسیله به عنوان خروجی عمل می کند؟
الف -ماوس
ب -دسته بازی
ج -دوربین وب
د -صفحه نمایش لمسی
-77سرعت دسترسی به اطالعات  ........... CDاز دیسک سخت است.
الف -کمتر از
ب -بیشتر از
ج -مساوی با
د -بستگی به حجم اطالعات دارد.
-73محل نصب کارت هایی نظیر کارت گرافیک و کارت ویدئویی روی مادربرد چه نامیده می شود؟
الف- Socket
ب- Case
ج- Pin
د- Slot
-72مهم ترین خصوصیت اسالت  PCIچیست؟
الف -کارت گرافیکی آن
ب -خاصیت Plug and Play
ج -مودم آن
د -کارت صوتی مربوطه
-74برای استفاده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی در یک سیستم رایانه ای  ،به کدام کارت نیاز است؟
الف- VGA
ب- TV Card
ج- Sound Card
د- Video Card
-70سیستم عامل رابط بین  .......و  .......می باشد.
الف -ویندوز -کاربر
ب -کاربر -سخت افزار
ج -ویندوز -سخت افزار
د -کاربر -نرم افزار
-76ارتباط کدام نوع از شبکه ها معموال از طریق ماهواره یا فیبرنوری انجام می گیرد؟
الفLAN-
بMAN-

جWAN-
دWireless-
-78کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف -حداقل فاصله از صفحه نمایش ،باید بین  05تا  05سانتی متر باشد.
ب -صفحه نمایش باید  50درجه به سمت باال باشد.
ج -از یک صندلی قابل تنظیم هنگام کار با رایانه مورد استفاده قرار گیرد.
د -از یک صندلی ثابت هنگام کار با رایانه استفاده شود.
-79ویروس ها معموال روی کدام یک از فایل های زیر عمل می کنند؟
الف -فایل های گرافیکی
ب -فایل های متنی
ج -فایل ها ی اجرایی
د -فایل های تصویری
-33واحد سرعت انتقال اطالعات در شبکه .....................می باشد.
الفMhz-
بKb-
جBps-

دKw-

-37به صفحه ی اصلی ویندوز ...............گفته می شود.
الفFolder-
بDesktop-
جIcon-
دTaskbar-
-33از  My Documentبرای چه منظوری استفاده می شود؟
الف -نگهداری درایوها
ب -نگهداری اسناد
ج -نگهداری مشخصات سخت افزارها

د -نگهداری اطالعات محرمانه

-32به قسمتی از نوار وظیفه که شامل آیکن هایی از قبیل ساعت و زبان سیستم است چه می گویند؟
الفSystem Tray-
بTasks-
جToolbar-
دQuick Lunch-
-34برنامه های جانبی ویندوز مانند  Paintو ماشین حساب در کجا قرار دارند؟
الفMy Document-
بMy Computer-
جStart Up-
دAccessories-
-30برای ذخیره برنامه های در حال اجرای  ، RAMروی دیسک سخت خاموش کردن سیستم کدام گزینه
استفاده می شود؟

الفStand By-
بHibernate-
جLog Off-
دTurn Off-
-36باالترین قسمت هر پنجره  ،چه نامیده می شود؟
الف- Title Bar
ب- Address Bar

ج- Menu Bar
د- Tool Bar

-31منوهای  Fileو  Editدر کدام نوار قرار دارند؟
الفTaskbar-
بMenu Bar-
جTool Bar-
دAddress Bar-
-38در صورت کوچک بودن پنجره با کدام گزینه می توان محتویات داخل آن را مشاهده نمود؟
الف- Drag & Drop

ب- My Document
ج- Scroll Bar
د- Address Bar
-39وظیفه ی  Forwardدر در نوار ابزار استاندارد چیست؟
الف -برگشت به پنجره ی بعدی
ب -برگشت به پنجره قبلی
ج -برگشت به ریشه اصلی
د -رفتن به صفحه قبلی
-23برای انتخاب آیکن های غیر متوالی از کدام کلید استفاده می کنیم؟
الف- Ctrl
ب- Shift
ج- Alt

د- Tab
-27کدام گزینه کلید میانبر فرمان  Pasteمی باشد؟
الف- Ctrl + P
ب- Ctrl + X
جV

+

- Ctrl

د- Ctrl + M
-23با راست کلیک کردن روی آیکن  My Computerکدام یک از موارد زیر را نمی توان دید؟
الف -نسخه ی سیستم عامل
ب -میزان حافظه ی RAM
ج -نام کامپیوتر

د -کامپیوتر های موجود در شبکه

-22انتخاب کدام گزینه باعث می شود که فایل ها و پوشه های مخفی دیده نشوند؟
الف- Show Hidden Files
ب- Don't Show Hidden Files And Folders

ج- Show Hidden Files And Folders
د- File don’t show

-24در کادر خصوصیات فایل یا پوشه ی انتخابی گزینه ی  Modifiedبیانگر کدام مطلب است؟
الف -تاریخ و ساعت آخرین تغییرات
ب -تاریخ و ساعت آخرین دستیابی
ج -تاریخ و ساعت ایجاد فایل
د -تاریخ و ساعت تغییر نام فایل
-20کاراکترهای جایگزین عبارتند از:
الف *.*-
ب -؟ * .
ج -؟ + .
د  +-و /
-26برای جستجوی فایل ها و پوشه هایی که با حرف  Mشروع شده و حداکثر  0کاراکتر می باشند کدام گزینه
صحیح است؟
الف- M*****.

ب*- M????.
جM*.0 -
دM*.????? -

-21میزان وضوح تصویر و صفحه نمایش و حداکثر تعداد رنگ ها بستگی به  ..........دارد.
الف -نوع صفحه نمایش
ب -کارت گرافیکی

ج -کارت گرافیکی و صفحه نمایش
د -اندازه ی مانیتور
-28پنجره ی  RUNبه چه منظوری استفاده می شود؟
الف -برای باز کردن محتوای پنجره
ب -برای دیدن محتوای فایل های متنی
ج -برای اجرای یک برنامه
د -برای اجرای برنامه در حین باال آمدن ویندوز
-29برای مشاهده ی جعبه ابزار نرم افزار  Paintاز منوی  Fileکدام گزینه را تیک می زنیم؟
الف- Color Box
ب- Text Box
ج- Tool Box
د- View Bitmap
-43ابزار  Curveو  Brushبه ترتیب از راست به چپ در  Paintچه عملی انجام می دهند؟
الف -رسم منحنی -مانند قلم مو
ب -مانند قلم مو -مانند اسپری

ج -رسم مستطیل -رسم بیضی
د -رسم چند ضلعی -مانند قلم مو
-47با استفاده از برنامه ی  Sound Recorderفایل ها با چه پسوندی تولید می شوند؟
الف- MID
ب- Wav
ج- Mp3
د- Exe
-43گزینه ی  Muteدر  Control Panelچه عملی انجام می دهد؟
الف -قطع و

وصل صدا

ب -قطع موسیقی
ج -قطع فیلم
د -فقط قطع صدا
-42جهت تنظیم کاغذ به صورت افقی از قسمت  ............گزینه ی  ......را انتخاب می کنیم.
الف - Page Setupو Portrait
ب - Orientationو Landscape
ج - Page Setupو Landscape

د - Orientationو Portrait

-44جهت درج تاریخ یا ساعت فعلی سیستم در سند  ،در محیط  WordPadاز کدام منو استفاده می کنیم؟
الف- File
ب- Insert
ج- Date & Time
د- Tools
-40جهت چاپ یک سند  ،کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف -استفاده از کلید های Alt + P
ب -استفاده از گزینه ی  Printاز منوی View
ج -استفاده از گزینه ی  Printاز منوی File

د -استفاده از گزینه ی  Printاز منوی Edit

-46کدام گزینه امکان تنظیم وسایل مختلف  ،مانند صفحه کلید و ماوس را برای افراد معلول فراهم می کند؟
الف- Keyboard
ب- Mouse
ج- Accessibility
د- Administrative
-41جهت تنظیم واحد پول و تنظیمات منطقه ای و زبان از کدام گزنه استفاده می کنیم؟
الف- Internet Option
ب- Regional and Language
ج- System
د- Folder Option
-48برای ایجاد یا تنظیم سطح دسترسی کاربران ،از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف- Administrator

ب- User Account
ج- System
د- Folder Option
-49جهت تنظیم نحوه ی حرکت و جابه جایی اشاره گر ماوس (مثال دنباله دار ) از کدام سربرگ ماوس استفاده می
کنیم؟
الف- Buttons
ب- Pointers

ج- Pointer Option
د- Wheel
-03چاپگر به کدام درگاه و با چه حالتی به یک رایانه متصل می شود؟
الف - LPT5و سری
ب - LPT5و موازی
ج - COM5و سری
د - COM5و موازی
-07برای توقف چاپ یک سند  ،کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف -فشردن کلید Delete

ب -انتخاب گزینه  Pauseاز منوی Document
ج -انتخاب گزینه  Cancelاز منوی Document
د -انتخاب گزینه  Breakاز منوی Document
-03جهت حذف فایل های موقت ناخواسته  ،از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف- Scan Disk
ب- Format

ج- Delete

د- Disk clean up
-02فایل های موقت  ،چه تاثیری بر رایانه می گذارند؟
الف -احتمال خراب شدن سیستم وجود دارد.
ب -احتمال ویروسی شدن سیستم وجود دارد.
ج -باعث اشغال بیهوده ی فضای دیسک

می شود.

د -باعث خاموش شدن غیر منتظره ی سیستم می شود.
-04جهت تهیه ی نسخه ی پشتیبان  ،کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف- Disk Copy
ب- Backup
ج- Save Copy
د- Check Now
-00کدام گزینه در مورد  Administratorصحیح می باشد؟
الف -او فقط می تواند برنامه نصب کند.
ب -او نمی تواند برنامه ای را حذف کند.
ج -او نمی تواند کلمه ی عبور خود را اغییر دهد.

د -او می تواند حسابی را ایجاد و یا کاربری را حذف نماید.

-06در مورد یک کاربر محدود ( )Limitedکدام گزینه صحیح است؟
الف -او می تواند نرم افزار یا سخت افزار جدید نصب کند.
ب -او می تواند یک حساب کاربر ایجاد یا حذف نماید.

ج -او می تواند کلمه عبور خود را تغییر داده یا حذف کند.
د -او می تواند حساب کاربران دیگر را تغییر دهد.
-01کدام گزینه در مورد کاربر میهمان ( )Guestصحیح نیست؟
الف -نمی توان نام آن را عوض کرد.

ب -این کاربر اختیارات محدودی دارد.
ج -توسط این کاربر می توان بدون وارد کردن کلمه عبور وارد سیستم شد.
د -توسط این کاربر می توان نرم افزار یا سخت افزار جدید نصب نمود.
-08بسته های تولید شده توسط شرکت مایکروسافت  ،جهت بهبود نرم افزارهای تولیدی خود را  .....می نامند.
الف- Best Programs
ب- Service Pake
ج-نرم افزار های تکمیلی
د -نرم افزار  Updateشده
-09در موقع نصب ویندوز از طریق شبکه  ،فایل های نصب ویندوز در کجا قرار می گیرد؟
الف -کامپیوتر Server
ب -کامپیوتر Client
ج -فلش مموری Boot
د- CD
-63اگر بخواهیم فایل های بازیابی به همان مسیر اصلی خود برگردند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفAdvanced
بRecovery

جRestore File and Setting
دAdvanced Mode
-67پسوند فایل های  Bake upکدام گزینه می باشد؟
الف- Bka
ب- Bkf
ج- Bkp
د- Bkc
-63کدام یک از موارد زیر در افزایش کارآرایی سیستم و بهینه سازی آن موثر نیست؟
الف -حذف برنامه های غیر ضروری از Start up
ب -حذف پراکندگی بین فایل ها
ج -تنظیم حافظه ی مجازی و پارامترهای رجیستری
د -استفاده از ویروس کش
-62از کدام گزینه در پنجره ی  Control Panelبرای بهینه سازی سیستم استفاده می کنیم؟
الف- Scandisk
ب- Clean Up

ج- System

د- Defragmenter
-64کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف - FAT 51توسط سیستم عامل های ویندوز پشتیبانی می شود.

ب -در  FAT 51و  FAT 33امکان فشرده سازی و رمزگذاری فایل وجود ندارد .
ج -در  FAT 51حداکثر طول نام فایل  300کاراکتر می باشد.
د -در  NTFSامکان فشرده سازی فایل ها وجود دارد.
-60کدام یک از موارد زیر جزء خصوصیات  NTFSنمی باشد؟
الف -قابلیت فشرده سازی فایل ها
ب -قابلیت رمزگذاری فایل ها
ج -تعیین مجوز دسترسی کاربران به فایل ها
د -دارای پارتیشن حداکثر  3ترابایت
-66در پنجره ی  ، Device Managerاگر روی قسمت مودم عالمت × قرمز دیده شود به چه معنی می باشد؟
الف -مودم نصب نشده است.
ب -مودم خاموش می باشد.
ج -سیستم مودم را نمی شناسد.
د -مودم  Disableشده است.
-61جهت به اشتراک گذاشتن فایل ها باید آن ها را درون یک  ......قرار دهیم.
الف -پوشه
ب -فایل مخصوص
ج -فایل ZIP
د -فرقی نمی کند.
-68در پنجره ی  Device Managerاگر قطعه سخت افزاری شناسایی نشود کدم عالئم زیر نشان داده می
شود؟
الف -؟
ب ×-

ج !-
د ~-
 ................-69برنامه های مخرب کوچکی هستند که مخفیانه وارد سیستم شده و بدون اطالع کاربر خود را تکثیر
می کنند.
الف- Paint
ب- Spam

ج- Virus

د -سیستم قفل کننده
-13هدف اصلی ویروس چیست؟
الف -لطمه وارد کردن به اطالعات کامپیوتر
ب -لطمه وارد کردن به سخت افزار کامپیوتر
ج -قفل نمودن سیستم
د -راه اندازی مجدد سیستم
-17ابزارهای مختلف ،جهت تنظیم و پیکربندی نرم افزارها و سخت افزارهای سیستم در کدام پوشه قرار دارند؟

الف- My Computer
ب- Setting
ج- Control Panel
د- My Document
-13جهت تنظیم رایانه ها برای ارتباط با شبکه های محلی یا اینترنت  ،از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف- Network Connection
ب- Phone And Modem

ج- Internet Option
د- User Account

-12در  URLقسمت  Httpیعنی ....................
الف -نام دامنه سایت
ب -پروتکل
ج -نام منبع
د -نام سایت
-14به عملیات قرار دادن یک فایل در یک وب سایت چه می گویند؟
الف- Upload

ب- Download
ج- Save File
د- Save Text File
-10جهت جدا نمودن آدرس افراد در کادر  Ccیا  Bccاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف -نقطه
ب -ویرگول
ج -دو نقطه روی هم
د -خط تیره
-16در هنگام کار با پست الکترونیکی قسمت های تشکیل دهنده ی آدرس و پست الکترونیکی به ترتیب عبارت
است از :
الف -نام سرویس دهنده ی پستی @ نام کاربری
ب -نام کاربری @ نام سرویس دهنده ی پستی
ج -نام سرویس دهنده ی پستی  :نام کاربری
د -نام کاربری  :نام سرویس دهنده ی پستی
-11جهت استفاده از  Outlook Expressبدون اتصال به اینترنت کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف- Connect
ب- Setting
ج- Work Offline
د- Dial up Connection
-18برای پاسخ دادن به همه ی گیرندگان نامه  ،کدم دکمه را کلیک می کنیم؟
الف- Answer
ب- Send

ج- Replay

د- Replay All
-19تعداد روزهای نگهداری سوابق صفحات مشاهده شده به طور پیش فرض چند روز است؟
الف -یک هفته
ب  35-روز
ج -دو هفته
د -یک ماه
-83به هر یک از رایانه های موجود در شبکه  ...................گفته می شود.
الفNode-
بServer-
جClient-
دLAN-
-87کدام گزینه جزء مزایای شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده نمی باشد؟
الف -متمرکز سازی
ب -امنیت
ج -پشتیبانی اطالعات
د -پیچیدگی
-83کدام گزینه در مورد شبکه های نظیر به نظیر صحیح می باشد؟
الف -نظیر به نظیر همان ( )Server Basedاست.
ب -در این شبکه یک رایانه به عنوان  Serverمرکزی وجود دارد.
ج -یک مدیر مرکزی باید وجود داشته باشد.
د -نظیر به نظیر همان  Peer to Peerمی باشد.
-82در کدام توپولوژی از  HUBاستفاده می کنیم؟
الف- BUS
ب- Ring
ج- Star
د- Wireless
-84مهم ترین عیب توپولوژی ستاره ای کدام گزینه است؟
الف -هزینه ی راه اندازی باال
ب -عدم گسترش و توسعه شبکه
ج -کابل کشی زیاد
د -استفاده از تجهیزات بیشتر
-81کدام معماری شبکه ارتباط بین رایانه ها را به  1الیه تقسیم می کند؟
الف- OSI
ب- SNA
ج- TCP/IP
د- IPX
-88تعیین پروتکل الیه شبکه که داده ها را تولید می کند از وظایف کدام الیه می باشد؟
الف -شبکه
ب -انتقال

ج -پیوند داده
د -فیزیکی
-89جهت نصب ویندوز جدید  ،مثال  Windows 73بر روی  Windows 1موجود بر روی سیستم به طوری
که فقط  Windows 73در سیستم موجود باشد و برنامه های نصب شده در  Windows 1در Windows
 73نیز در دسترس باشد،کدام روش نصب را انتخاب می کنیم؟
الف- New Installation
ب- Up Grade
ج- Customize
د- Comp Late
-93جهت راه اندازی شبکه ،کدام یک از موارد زیر الزم می باشد؟
الف -کارت Sound
ب -وسایل VGA
ج -مودم

د -کارت شبکه
-97کدام یک از جمالت زیر در رابطه با پردازش صحیح است؟
الف -تبدیل اطالعات خام به داده
ب -فرآیندی است که طی آن اطالعات خام ب ه داده تبدیل می شود
ج -پروسه تبدیل ورودی به داده

د -پروسه تبدیل داده های خام به اطالعات
-93میان افزار) (Firmwareچیست؟
الف -سخت افزار محض است
ب -نرم افزار محض است
ج -مجموعه ای از مدارات الکترونیکی و دستورالعمل ها است
د -نرم افزاری است که بر روی حافظه جانبی ذخیره شده است
-92کدام یک از قسمت های کامپیوتر عالوه بر انجام وظایف خود بر فعالیت واحدهای دیگر نیز نظارت دارد؟
الفCU -
بMU -
جIU -

دOU -
-94رایانه های شخصی جزء کدام یک از رده های زیر محسوب می شود؟
الف -رایانه های بزرگ()Main
ب -رایانه های کوچک()Mini
ج -رایانه های متوسط()Midi
د -ریز رایانه ها()Micro
 CPU-90شامل چه قسمت هایی می باشد؟
الف -واحد کنترل،حافظه کمکی،واحد محاسبه و منطق
ب -واحد کنترل،ثباتALU ،Cach ،
ج -واحد ورودی  ،واحد خروجی ،حافظه اصلی

د -واحد کنترلALU ،Cache ،

-96قسمت های فیزیکی کامپیوتر بدون  .........بال استفاده می باشد.
الف -نرم افزار
ب -سخت افزار
ج -میان افزار
د -مانیتور
-91واحد محاسبات و منطق را چه می گویند؟
الفCPU -
بALU -
جPC -
دAMD -
-98کدام گزینه درست است؟
الف -داده ها و اطالعات یکی هستند
ب -داده ها از پردازش اطالعات به دست می آیند
ج -اطالعات هیچ ربطی به داده ها ندارند
د -اطالعات از پردازش داده ها به دست می آیند
-98کدام گزینه زیر جزء علم سخت افزار محسوب نمی شود؟
الف -برنامه نویسی
ب -طراحی کامپیوتر
ج -نصب کامپیوتر
د -تعمییرات کامپیوتر
-99اطالعات به  ......گفته می شود.
الف -داده های پردازش شده
ب -داده های خام
ج -داده های عددی
د -داده های متنی
-733عملیاتی که بر روی داده ها انجام می شود  ..........می گویند.
الف -پردازش
ب -داده
ج -اطالعات
د -سیستم
-737کدامیک از موارد زیر خصوصیت سخت افزار به شمار نمی رود؟
الف -قابل لمس است
ب -فیزیکی است
ج -شامل مدارات الکترونیکی و مکانیکی است
د -قابل رویت نمی باشد
-733به برنامه ای که که قابلیت اجرا با کامپیوتر را دارا باشدچه می گویند
الف -سخت افزار
ب -نرم افزار
ج -واژه پرداز
د -صفحه گسترده

-732به مجموعه ای از مطالبی که وارد کامپیوتر می شوند  .............می گویند.
الف -پردازش
ب -داده
ج -اطالعات
د -سیستم
-734کدام یک از کامپیوترهای زیر از نظر قدرت پردازش قوی تر است؟
الفMain frame -
بpc -

جsuper computer -
دMini computer -
-730کدام یک مربوط به تعریف سخت افزار است؟
الف -کنترل کننده اجزای مختلف سخت افزار می باشد.
ب -قسمت های قابل لمس را سخت افزار می گویند .
ج -برنامه سیستم عامل را گویند.
د -برنامه های کاربردی را گویند.
-736کدام قطعه از سیستم به عنوان مغز سیستم تلقی می شود؟
الفcase -
ب -مانیتور
ج -ثبات

دCPU -

-731کدام گزینه از ویژگیهای ویروس ها نیست؟
الف -فعالیت پنهانی
ب -اندازه بزرگ
ج -خرابکاری
د -انتقال خودکار و خود تکثیری
-738در کدام سیستم اعداد از دو عالمت صفر و یک استفاده می شود؟
الف -دسیمال
ب -باینری
ج -اکتال
د -هگزا دسیمال
-739هر  ...........در هر لحظه مقدار صفر یا یک را نشان می دهد.
الف -بایت
ب -کلمه
ج  -بی ت
د -کاراکتر
-773یک گیگا بایت معادل ............
الف 355 -مگابایت
ب 3502 -مگابایت
ج 335 -مگابایت
د 5555 -مگابایت

-777کدام یک از گزینه های زیر به به عنوان حافظه اصلی(اولیه) محسوب می شوند؟
الفRAM -
بROM -
ج -دیسک سخت
د ROM -و

RAM

-773کدام نوع داده مقادیر را با درج واحد پول در کنار آنها نمایش می دهد؟
الفdate -
بnumber -
جfraction -
دcurrency -
-772عمل وارد کردن داده جدید به حافظه را عمل  .................می نامند.
الف -نوشتن
ب -خواندن
ج -خواندن و نوشتن
د -هیچکدام
-774یک  GBچند برابر دو  KBاست؟
الف5530 -
ب5530*5530 -
ج053*5530 -
د301*5530 -
-770هر کیلو بایت چند بایت است؟
الف5555 -
ب5530 -
ج5505 -
د005 -
-776کدام حافظه خواندنی و نوشتنی نیست؟
الف -فلش
بRAM -
ج -هارد دیسک
دROM -
-771هر کاراکتر چقدر از حافظه را اشغال می کند؟
الف 5 -بایت
ب  5 -بی ت
ج 5 -کلمه
د 5 -کیلو بایت
-778یک برنامه برای اجرا در چه محلی قرار می گیرد؟
الف -حافظه اصلی
ب -حافظه ثانویه
ج -واحد ورودی
د -واحد خروجی

 ROM-779چه نوع حافظه ای است؟
الف -فقط خواندنی
ب -خواندنی و نوشتنی
ج -فقط خواندنی و بدون برق اطالعات آن از بین می رود
د -فقط نوشتنی
-733اصلی ترین دلیلی که حافظه جانبی با  CPUدر ارتباط نیست کدام گزینه است؟
الف -حجم کم اطالعات
ب -فرار بودن اطالعات
ج -ترتیبی بودن
د -سرعت کم
-737کدام یک از دستگاه های زیر فقط به عنوان دستگاه ورودی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفTouch screen -
بsmart board -
جprinter -

دscanner -
-733صفحه نمایش یا  Monitorهای کاتدی را  ...............می گویند.
الفCRT -
بplasma -
جLCD -
دDisplay -
-732کیفیت چاپ کدام یک از چاپگرهای زیر بهتر از چاپگرهای دیگر است؟
الف -چاپگرهای سوزنی
ب -چاپگرهای جوهر افشان
ج -چاپگرهای لیزری
د -چاپگرهای حرارتی
-734کدام دستگاه جزء دستگاه های ورودی رایانه ها هستند؟
الف -چاپگر
ب -پالتر
ج -ماوس
د -مانیتور
-730به مخزن جوهر چاپگرهای  .........و  ..........می گویند.
الف -سوزنی-ریبون
ب -لیزری-کاتریج
ج -جوهر افشان-تونر
د -جوهر افشان-کارتریج
-736کدام یک از چاپگرهای زیر دارای کیفیت چاپ باالیی هستند؟
الف -سوزنی
ب -لیزری
ج -چاپگرهای جوهر افشان
د -چاپگرهایDdot Matrix

-731کدام یک از چاپگرهای زیر از انواع غیر ضربه ای می باشند؟
الف -ماتریس نقطه ای
ب -چرخ دنده ای
ج -لیزری
د -ماتریسی
-738کدام یک از وسایل زیر برای وارد کردن طرح یا عکس از روی کاغذ به حافظه کامپیوتر به کار می رود؟
الفprinter -
بplotter -

جscanner -
دTouchpad -
-739کدامیک از دستگاه های زیر ورودی است؟
الف -صفحه نمایش
ب -چاپگر
ج -پالتر
د -اسکنر
-723به کوچک ترین عنصر تشکیل دهنده تصویر  ...............اطالق می شود.
الف -پیکسل
بRGB -
ج -پرتو الکترونی

دResolution -
-727کدام وسیله ورودی می تواند تصاویر را به صفر و یک تبدیل کرده و وارد کامپیوتر نماید؟
الف -پالتر
ب -اسکنر
ج -پرینتر
د -ماوس
-723کدام یک از وسایل زیر جزء وسایل ورودی هستند؟
الف -صفحه کلید
ب -پرینتر
ج -اسپیکر
د -مانیتور
-722کدام یک از وسایل زیر ورودی و خروجی هستند؟
الف -هارد دیسک
ب -ماوس
ج -اسکنر
د -پرینتر
-724وظیفه  numlockچیست؟
الف -کنترل عملکرد قسمت عددی صفحه کلید
ب -تبدیل حروف بزرگ به حروف کوچک
ج -گرفتن عکس از صفحه نمایش
د -ترکیب با کلیدهای دیگر

-720کنترل دیسک سخت و کنترل وسایل خروجی از وظایف کدام یک از نرم افزارهای زیر است؟
الف -واژه پرداز
ب -زبان های برنامه نویسی
ج -برنامه های کاربردی
د -سیستم عامل
-726کدام قسمت ها به  cpuنزدیکتر هستند؟
الفROM-RAM -

بHARD DISK-RAM -
جROM-HARD DISK -
دCach-RAM -
-721کوچکترین واحد حافظه:
الفBit -
بByte -
جword -
دDword -
-728یک بیت می تواند در چند حالت قرار گیرد؟
الف 3 -حالت
ب 2 -حالت
ج 301 -حالت
د 5530 -حالت
-729یک  KBمعادل است با  3به توان .............؟
الف55 -
ب35 -
ج35 -
د05 -
-743به پد حساس است که موقعیت انگشت شخص را بر روی سطح خود برای حرکت مکان نما حس می کند،چه
می گویند؟
الفTrackball -
بMous -
جTouch pad -
دLinght pad -
-747در کدام دیسک برای خواندن و نوشتن از اشعه لیزر استفاده می شود؟
الف -هارد دیسک
ب -فالپی دیسک
جRAM -
دCD-ROM -
-743روش دسترسی به اطالعات در کدام یک از موارد زیر ترتیبی می شود؟
الف -هارد
ب -فالپی

جRAM -
د -کارتیج با نوار مغناطیسی
-742هر شیار به چند واحد کوچکتر به نام  .........تقسیم می شود؟
الف -سیلندر()cylinder
ب -قطاع()sector
ج -دیسک()Disk

د -شیار()Track

-744ظرفیت کدام یک از حافظه های زیر باالتر است؟
الف -دیسک سخت
بRAM -
جDVD -
دROM -
-740کدام حافظه جانبی زیر در هنگام دسترسی به اطالعات با دیگر گزینه ها متفاوت است؟
الف -دیسک مغناطیسی
ب -دیسک لیزری
ج -نوار مغناطیسی
د -دیسک سخت
-746کدام یک از حافظه های زیر پس از قطع برق اطالعات آن از بین می رود؟
الفHard -
بROM -
جCD -
دRam -
-741سرعت دسترسی به داده در کدام یک از حافظه های زیر از همه بیشتر است؟
الفFLOPPY DISK -
بHard disk)HDD( -

جRAM -

دCach -
-748کدام یک از گزینه های زیر اطالعات را به طور دائمی نگهداری می کند؟
الفRAM -
بRegister -
جHard disk -
دCache -
-749کدامیک از حافظه های زیر جانبی هستند؟
الفROM -

بHARD DISK -
جRAM -
دCache -
-703کدام یک از رسانه های زیر دارای ظرفیت بیشتری است؟
الفCD -

بFloppy -
جDVD -
دMini-CD -
-707اصلی ترین مشکل  CDو  DVDچیست؟
الف -نقل و انتقال مشکل
ب -ظرفیت محدود
ج -خش خوردن و از بین رفتن اطالعات
د -احتمال گم شدن آنها
-703پالتر بیشتر جهت چاپ  .............مناسب است.
الف -متن کم
ب -تصاویر معمولی
ج -نقشه های بزرگ
د -نمودارها
 smart board-702بیشتر در چه زمینه ای کاربرد دارد؟
الف -صنعت
ب -نقشه کشی
ج -آموزش
د -خدمات
-704کدام وسیله از تکنولوژی لیزر استفاده می کند؟
الفFloppy -
بRAM -
جCD -
دFlash -
-700کدام چاپگر از نوع ضربه ای است؟
الف -جوهر افشان
ب -سوزنی
ج -حرارتی
د -لیزری
-706منظور از اندازه مانیتور که واحد آن اینچ است چیست؟
الف -فاصله یک گوشه تا گوشه مقابل آن به شکلی که صفحه نمایش به دو مثلث مساوی تقسیم شود
ب -مساحت مانیتور
ج -محیط مانیتور
د -فاصله یک ضلع تا ضلع مقابل آن به شکلی که صفحه نمایش به دو مستطیل مساوی تقسیم شود
-701اولین واحد بزرگتر از سکتور کدام گزینه است؟
الف -بایت
ب -شیار
ج -دیسک
د -سیلندر
-708به دوائر متحدالمرکز موجود در سطح دیسک چه می گویند؟
الف -شیار

ب -سیلندر
ج -قطاع
د -هم بندی پیوند
-709کدام یک از کارتهای زیر بیشتر از سایر کارتها به شکل غیر  onboardاستفاده می شوند؟
الف -شبکه
ب -صدا
ج -گرافیک
د -شبکه و صدا
-763درایوهای  CD&DVDبا معموال با کدامیک از رابط های زیر به مادربرد متصل می شوند؟
الف -کابل برق و IDE
ب PCI -و IDE

ج -کابل برق و SATA
د IDE -و SATA
 slot-767های  PCIروی مادربرد دارای چه کاربردی دارند؟
الف -نصب کارت های جدید
ب -نصب درایوهای جدید
ج -نصب هاردهای قدیمی
د -نصب حافظه ها
-763محل نصب  CPUکدام یک از موارد زیر است؟
الفVGA -

ب -سوکتZif
جBIos -

د -سوکتZif
-762کدام گزینه مسیرهای ارتباطی بین  CPUبا حافظه اصلی و دستگاه های ورودی -خروجی را برقرار می
کند؟
الف -گذرگاه()BUS
ب -شکاف ها ()slot

ج -اتصال دهنده()jumper
د -درگاه()port
-764برای برقراری ارتباط دیسک سخت با برد اصلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -درگاه موازی
ب -درگاه سری
ج -درگاه IDE
د -درگاه ISA
-760مسیر عبور اطالعات بین  CPUو  RAMچه نامیده می شود؟
الفPORT -
بSLOT -
جBUS -

دSOCKET -

-766واحد سرعت پردازنده چیست؟
الف -نانو ثانیه
ب -مگابایت
ج -مگاهرتز
د -بیت در ثانیه
-761امروزه کدام یک از ماجول های حافظه استفاده می شود؟
الفSIMM -
بSATA -
جPCIE -
دFDD -
-768اطالعات بعد از پردازش توسط  CPUبه کدام حافظه منتقل می شود؟
الف -هارد دیسک
بRAM -
ج -فالپی دیسک
دCD-ROM -
-769حافظه ای که جهت افزایش کارایی  CPUبه کار می رود؟
الفROM -
بCache -

جRAM -

دHard disk -
-713کاربرد کارت های  TVچیست؟
الف -گیرنده سیگنال های  TVاز دیش ماهواره
ب -گیرنده آنتن  TVاز دیش ماهواره و آنتن تلویزیونی
ج -گیرنده سیگنال TVرادیو و ورودی video
د -گیرنده آنتن  TVرادیو و ورودی videoو سیگنال ماهواره
-717انواع کارت های گرافیک در کدام یک از اسالت های زیر قابل نصب نیستند؟
الفISA -
بPCI -
جAGP -
د -سوکتZif
-713کدام یک از کارت های زیر ارتباط رایانه با خط تلفن را برقرار می کند؟
الف -کارت گرافیک
ب -کارت مودم
ج -کارت صدا
د -کارت تلفن
-712کدام یک از کارت های زیر امکان پخش تصاویر آنالوگ تلویزیونی را دارد؟
الفcapture card -
بTuner card -

جVGA card -

دsound card -
-714کدام یک از کارت های زیر کارت تیونر می گویند؟
الف -کارت کپچر
ب -کارت تلویزیون
ج -کارت گرافیک
د -کارت صدا
-710کدام مورد درباره مودم صحیح است؟
الف -وسیله ای که سیگنال های دیجیتال روی خط تلفن را به اطالعات کامپیوتری تبدیل می کند
ب -وسیله ای که سیگنال های آنالوگ روی خط تلفن را به اطالعات کامپیوتری تبدیل می کند
ج -کارت رابط شبکه
د -دستگاه ارسال داده های بی سیم
-716کارت گرافیک مربوط به کدام یک از وسایل زیر می باشد؟
الف -میکروفن
ب -صفحه نمایش
ج -اسکنر
د -پرینتر
 ..........-711وسیله ای است که اطالعات آنالوگ خط تلفن را به دیجیتال و بالعکس تبدیل می کند.
الف -کارت گرافیک
ب -کارت شبکه
ج -کارت صدا
د -مودم
-718خروجی دیجیتال کارت گرافیک کدام است؟
الفVGA -
بmidi -
جDIV -
دCOM -
-719به کوچک ترین عنصر تشکیل دهنده تصویر  ...............اطالق می شود.
الف)Pixel( -پیکسل
بRGB -
ج -پرتو الکترونی
دResolution -
-783کدامیک از قطعات رایانه برای یک کاربر گرافیست اهمیت ویژه ای دارد؟
الفVGA -دارای پردازنده و حافظه باال
ب -صفحه نمایش LCD
ج -ماوس اسکرول دار
د -کارت شبکه
-787برای یک کاربر حرفه ای رایانه کدام  CPUمناسب تر است؟
الفAthlon -

بcore3Duo -
جSempron -

دCeleron -
-783برای پرتوهای ادارات بزرگ کدام یک از سیستم های زیر بهتر است؟(هزینه و کاربرد و).......
الف -ایستگاه های کاری عادی
ب -سرور
ج -ایستگاه های کاری قوی
د -تین کالینت
-782اگر شما حافظه کامپیوترتان را افزایش دهید کدام حافظه را افزایش داده اید؟
الفcache -
بvirtual -
جROM -

دRAM -

-784کدامیک از موارد زیر تعیین کننده رده یا نوع کامپیوتر نمی باشد؟
الفRAM -
بHard -
جCPU -
د -ماوس
-780کدامیک از نرم افزارهای زیر نرم افزار کاربردی است؟
الف -پردازش گر لغات
ب -ویندوز
ج -لینوکس
د -مکینتاش
-786کنترل دیسک سخت و کنترل وسایل خروجی از وظایف کدامیک از نرم افزارهای زیر است؟
الف -واژه پرداز
ب -زبان های برنامه نویسی
ج -برنامه کاربردی
د -سیستم عامل
-781سیستم عامل ها در زمره کدام دسته از انواع نرم افزارها هستند؟
الف -نرم افزار سیستمی
ب -نرم افزار کاربردی
ج -زبان برنامه نویسی
د -نرم افزار کمکی
-788در کدام زبان برنامه نویسی دستور  GO TOاستفاده نمی شود؟
الف -رویه ای
ب -ساخت یافته
ج -مفسرها
د -کامپایلرها
-789کدام گزینه زیرجزء علم سخت افزار محسوب نمی شود؟
الف -برنامه نویسی
ب -طراحی کامپیوتر
ج -نصب کامپیوتر

د -تعمییرات کامپیوتر
-793میان افزار یا ()firmwareچیست؟
الف -سخت افزار محض است
ب -نرم افزار محض است
ج -مجموعه ای از مدارات الکترونیکی و دستورالعمل هاست
د -نرم افزاری است که بر روی حافظه جانبی ذخیره شده است
-797نرم افزار  Norton utilityجزء کدام نرم افزار های زیر است؟
الف -نرم افزارهای سودمند
ب -نرم افزارهای کاربردی
ج -سیستم عامل
د -ویروس ها
-793نرم افزار  wordجزء کدام نرم افزارهای زیر است؟
الف -نرم افزارهای سودمند
ب -نرم افزارهای کاربردی
ج -سیستم عامل
د -ویروس ها
-792جهت حفظ سالمت کاربر موقعیت مناسب برای کدام یک از ابزارهای زیر مهم تر است؟
الف -کیبورد و ماوس و اسپیکر
ب -کیبورد و مانیتور و هدفون
ج -کیبورد و اسپیکر و مانیتور
د -کیبورد و ماوس و مانیتور
-794کدام اصطالح زیر به معنای تجارت الکترونیکی می باشد؟
الفE-word -

بE-commerce -
جE-Library -
دE-Learning -
-790کدام مورد زیر از معایب تجارت الکترونیکی محسوب می شود؟
الف -عدم مشاهده دقیق و لمس اجناس
ب -مقایسه قیمت کاالها
ج -بدست آوردن اطالعات جزئی تر از کاال
د -خدمات  30ساعته
-796کدامیک از مزایای آموزش از راه دور نیست؟
الف -یک معلم می تواند به تعداد زیادی دانشجو آموزش دهد
ب -اموزش های الکترونیکی از آموزش وهای سنتی ارزانتر است
ج -فرصت کافی برای پرسش از یک شخص حقیقی وجود دارد
د -دانشجو می تواند در هر ساعت از شبانه روز از سیستم آموزشی استفاده نماید
-791به خرید و فروش از طریق اینترنت  .................اطالق می گردد.
الف -پست الکترونیکی
ب -تجارت الکترونیکی

جE-Training -

دE-banking -
-798به آموزش بر اساس کامپیوتر  ................گفته می شود.
الفCBT -

بE-commerce -
جE-mail -
دE-book -
-799برای استفاده سالم از کیبورد و ماوس باید؟
الف -در یک سطح و هم سطح با ارنج باشند
ب -پایین تر از سطح با آرنج باشند
ج -باال تر از سطح با آرنج باشند
د -اهمیتی ندارد در چه سطحی باشند
-333برای یک تایپیست کدام مانیتور بهتر است؟
الفCRT -
بLCD -
جTV -
د -تفاوتی ندارد
-337اگر از کامپیوتر به مدت طوالنی استفاده می کنید بهترین نوع صندلی:
الف -یک نیمکت راحت است
ب -یک صندلی دفتری با ارتفاع قابل تنظیم است
ج -فرقی نمی کند چه نوع صندلی باشد
د -یک صندلی ثابت بدون هیچ گونه قابلیت تنظیم است
-333به آسیب هایی که از کار مداوم با رایانه بوجود می آید ...............می گویند؟
الفHealth -
بRSL -

جHomesick -
دcomputer sick -
-332کدام گزینه کاهش آلودگی زیست محیطی بی تاثیر است ؟
الف -بازیافت کاغذ ها و تونر های مصرف شده

ب -کاهش مصرف برق با استفاده از حالت اماده به خدمت رایانه()standby
ج -استفاده از اسناد الکترونیکی به جای کاغذ
د -تمیز بودن سیستم
-334کدام گزینه صحیح نیست؟
الف -نگاه کردن به مانیتور به صورت مستمر باعث خستگی و آسیب به چشمها می شود
ب -دراتاق کار شما باید هوا به خوبی جریان داشته باشد
ج -بعد از کار با کامپیوتر باید چشمان خود را به سمت دیگر اتاق متمرکز کرد
د -هنگام استفاده از کامپیوتر باید آهنگ گوش کنید
-330کدام گزینه جزء روش های حفاظت از اطالعات نیست ؟
الف -حفاظت در مقابل از بین رفتن
ب -حفاظت از اطالعات در هنگام دور ریختن
ج -مقابله با نفوذ افراد غیر مجاز

د -قرار دادن رمز در اختیار دیگران
-336کدام گزینه زیر تعریف ویروس است؟
الف -برنامه کوچکی که مخفیانه وارد رایانه می شود
ب -برنامه ای که به اطالعات رایانه آسیب می رساند
ج -برنامه مخرب کوچکی که مخفیانه وارد رایانه می شود
د -به هر نوع برنامه مخرب گفته می شود
-331از کدام روش ویروس ها به رایانه منتقل نمی شود؟
الف -از طریق دیسک
ب -از طریق اینترنت
ج -از طریق شبکه محلی
د -قرار گرفتن فلش ویروسی در کنار کامپیوتر
-338نرم افزارهای ضد ویروس به چه روشی با ویروس مقابله نمی کنند؟
الف -پاک کردن ویروس
ب -پیشگیری از آلوده شدن به ویروس
ج -قرنطینه کردن فایل ویروسی
د -حذف پادزهر
-339کدام یک از موارد زیر اغلب توسط ویروس تخریب می شود؟
الف -مانیتور
ب -اطالعات
ج -سرعت کامپیوتر
د -حافظه فقط خواندنی
-373کدام یک از موارد زیر برای حفاظت مناسب نیست ؟
الف -استفاده ازکلمه عبور حداقل با طول 2کارکتر
ب -استفاده از نرم افزار ضد ویروس مناسب
ج -بروز رسانی نرم افزار ویروس یاب بصورت منظم
د -قرار دادن رمز در اختیار دیگران
-377تهیه کنندگان نرم افزار که پروانه ی  GPLرا دارا می باشد به چه طریقی حقوق دیگران را حفظ می کنند:
الف -آزاد کردن نرم افزار از بند قوانین حق التالیف
ب -ارایه پروانه به دیگران
ج -تامین حق انحصار کپی برای خود
د -آزاد کردن نرم افزار از بند قوانین حق التالیف و ارایه پروانه به دیگران
-373براساس پیمان برن تاریخ انقضای کپی رایت کدام یک از موارد زیر است؟
الف -تا فوت خالق اثر و  35سال بعد از آن
ب -تا فوت خالق اثر و  05سال بعد از آن
ج -تا فوت خالق اثر و  15سال بعد از آن
د -تا فوت خالق اثر و  05سال بعد از آن
-372اگر بخواهیم کامپیوتر را برای مدتی به کاربر دیگری که  loginخاص خود دارد بدهیم بدون اینکه برنامه
های خود را ببندیم از ........استفاده می کنیم.
الفlog off -
بlog in -

جHibernate -
دswitch user -
-374روی این نوار دکمه  startقرار دارد؟
الفstart bar -
بtask bar -
جLoad bar -
دBase bar -
-370در صورتی که هیچ پنجره ای وجود نداشته باشد کدام گزینه قابل رویت است؟
الفDesktop -
بcontrol panel -
جForeground -
دTask manager -
-376کدام گزینه در محیط عمومی ویندوز صحیح نیست؟
الف -کلید  ctrlبه تنهائی عملی انجام نمی دهد
ب -کلید  f5برای فراخوانی  runاست
ج Numlock -در قسمت عددی صفحه کلید قرار دارد

د -کلید  Escبرای لغو کاری یا خروج از پنجره ها است

-371برای انتخاب چند گزینه از یک لیست کدام کلیدها مورد استفاده قرار می گیرند؟
الف ctrl -و shift
ب ctrl -و Alt
ج ctrl -و Capslock
د capslock -و shift
-378چه راه هایی برای خاموش کردن ویندوز وجود دارد؟
الف Log off -وshutdown
ب log off -و shutdownوRest
ج shutdown -و hibernateو Rest

دLog off -و hibernateوRest

-379وجه اشتراک  shutdownو Hibernateکدام گزینه است؟
الف -خاموش شدن کامل سیستم و قطع برق در هردو
ب -پاک شدن و از بین رفتن برنامه های در حال اجرا

ج -کپی محتویات  Ramبه Hard disk
د -ذخیره برنامه های در حال اجرا

-333کلید میان بر برای باز شدن منوی  startکدام گزینه زیر است؟
الفAlt + c -
بctrl + a -
جAlt + f0 -
دctrl + Esc -
-337کدامیک از سیستم عامل های زیر تک کاربره است؟
الفunix -

بLinux -
جwindows XP -
دDos -
-333به منظوره راه اندازی مجدد سیستم کدام مورد را انتخاب می کنیم ؟
الفturn off -
بRestart -
جstand by -

دlog of -

-332برای مشاهده منوی میان بر در هر موقعیتی چه عملی انجام می دهیم؟
الف -کلیک راست
ب -کلیک چپ
ج -دوبار کلیک
دright click+shift -
-334برای بستن پنجره فعال از ترکیب کلیدهای ..........استفاده می شود؟
الفAlt + c -
بAlt + f0 -
جctrl+c -

دctrl + esc -
-330برای جابه جایی پنجره کدام گزینه صحیح است؟
الف -کلیک روی نوار عنوان
ب -راست کلیک روی نوار عنوان و جابه جا کردن آن
ج -کلیک روی نوار عنوان و جابه جا کردن
د -دابل کلیک کردن روی نوار عنوان
-336کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می سازد؟
الفtool bar -
بAddress bar -
جsearch bar -

دMenu bar -

-331عمل دوباره کلیک برروی آیکن برنامه به چه منظوری صورت میگیرد؟
الف -جابه جایی برنامه
ب -اجرای برنامه
ج -تغییر مشخصات برنامه
د -مشاهده مشخصات برنامه
-338اگر محتوای مسیر در فضای جاری پنجره جا نگیرد باعث ظاهرشدن ..........می شود.
الفstatus bar -
بAddress bar -
جtoolbar -
دscrool bar -
-339برای کمینه سازی همه پنجره های باز شده بهترین کار کدام است؟

الف -فشردن کلید ترکیبی f0 + Alt
ب -فشردن کلید ترکیبی Alt+ctrl+Del
ج -استفاده از گزینه  show Desktopدر نوار کار ()Task bar
د -استفاده از گزینه  windows media playerدر نوار کار
-323ساده ترین راه تشخیص فایل از فولدر در محیط ویندوز چیست؟
الف -توجه به حجم هرکدام در پنجره my computer
ب -توجه به آیکونها در پنجره windows explorer

ج -توجه به نمودار درختی در پنجره windows explorer
د -توجه به درایو باال دستی
-327برای مشاهده ی لیست درایوها ,فایل ها  ,شاخه ها در محیط ویندوز از چه برنامه هایی استفاده می شود؟
الفwindows explorer- my computer -
بcontrol panel -my Network place -
ج command prompt -و منویRun
د Desktop -و Recycle bin
-323فعال کردن گزینه  lock the toolbarsاز گزینه  toolbarsچه عملی انجام می دهد؟
الف -نوار ابزار را مخفی می کند
ب -نوار ابزار را ظاهر می کند
ج -نوار ابزار را قفل می کند
د -نوار آدرس را مخفی می کند
-322از کدام تب از در پنجره  personalizeبرای تنظیم رنگ پنجره ها استفاده می شود؟
الفColor -
بscreen saver -

جDesktop -

دBackground -
-324جهت مخفی کردن نوار وظیفه  taskbarازکدام گزینه می توان استفاده نمود؟
الفUse small icon -
بGroup similar taskbar buttons -
جshow quick launch -
دAuto_hide the taskbar -
-320کاربرد نوار  taskbarچیست؟
الف -وجود دکمه نوار  taskbarدر آن
ب -دسترسی به دکمه  startو مشاهده برنامه های باز و در حال اجرا
ج -سهولت دسترسی به تنظیمات ویندوز
د -امکان جابجا کردن آن در صفحه
-326میزکار ویندوز را  ..........می گویند.
الفTaskbar -
بPointer -

جStart Menu -

دDesktop -

-321برنامه هایی که قبل از اجرای انها حتما برنامه هایی باید اجرا شده باشند برای انجام این کار برنامه های
پیش زمینه را در .........قرار می دهد
الفAutoexec.bat -
ب -در داخل پوشه windows
جstart up -
د -ویندوز این قابلیت را ندارد
-328در کدام ناحیه از  taskbarمی توان میانبرهایی برای برنامه هایی اجرایی قرار داد؟
الفsystem tray -
بtoolbar -

جtask manager -
د -چنین ناحیه ای وجود ندارد
-329چگونه می توان نوار وظیفه  task barرابه محل دیگر انتقال داد ؟
الف -در قسمت خالی نوار وظیفه عمل دراگ را به گوشه دیگر صفحه نمایش انجام می دهیم
ب -در قسمت خالی نوار وظیفه کلیک راست کرده سپس گزینه  moveراانتخاب می کنیم
ج -کلید  ctrlرا فشار داده و سپس کلیدهای جهت نما را فشار می دهیم
د -چنین عملی امکان ندارد
-343با انتخاب کدام گزینه از  send toباعث ایجاد میان بر در رومیزی می شود؟
الف)compressed zipped( -
بMail recipient -
جcd-rw drive -

دdesktop -

-347برای برگرداندن آیکن های تغییر داده شده به صورت پیش فرض درتب  Generalاز Desktop items
کدام دکمه راباید کلیک کرد ؟
الفRestore default -
بclean desktop now -
جchange icon -

د -انتخاب گزینه my computer
-343منظور از میانبر  shortcutیک برنامه چیست؟
الف -کپی برنامه روی Desktop
ب -کپی برنامه در منوی All programs
ج -یک آیکون به شکل آیکون برنامه اصلی با فلش کوچک درگوشه پایین آن
د -مسیری که برنامه در آن ذخیره شده
-342برای اجرای خودکار برنامه هنگام آغاز کار windowsاز کدام امکانات استفاده می کنید؟
الف -منوی

Run

بstart up -
جcommand prompt -
دDesktop -
-344کدام دستور جهت ایجاد یک میانبر استفاده می شود؟
الفcreate icon -

بnew folder -
جcerate shortcut -
دcreate file -
-340اگر تصویر انتخاب شده برای پس زمینه ی  desktopکوچک باشد بهتر است آنرا به صورت .....قرار دهیم
الفcenter -
بtile -
جstretch -

دLarge -

-346هنگام نصب برنامه ها آیکن میان برآنها معموال در کدام منو قرار می گیرند؟
الف -منوی  Accessoriesاز منوی All programs
ب -منوی All programs
ج -منوی  system m toolsاز منویAccessories
دtaskbar -
-341برای به حداقل رساندن تمامی پنجره های باز چه عملی باید انجام داد؟
الف -کلیک بر روی ابزار  show the desktopدر نوار وظیفه
ب -کلیک بر روی دکمه Minimizeکلیه پنجره های باز

ج -کلیک راست بر روی یکی از دکمه های برنامه ها در  taskbarو انتخاب گزینه close Groups
د -گزینه الف و ج صحیح است
-348باانتخاب کدام گزینه از منوی  viewمی توان هر فایل یا پوشه را در داخل مربع دید و در صورت امکان
محتوای فایل داخل آن دیده شود؟
الفicon -
بlist -
جthumbnails -
دdetails -
-349مراحل حذف یک فایل کدام است؟
الف -حذف از دیسک با دکمه Back Space
ب -خالی  emptyکردن سطل آشغال
ج -جابه جا کردن فایل به دسکتاپ

د -حذف از دیسک با deleteکردن

-303برای رایت فایل به روی سی دی کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
الف -کپی کردن فایل به درایو رایتر
ب -استفاده از گزینه save to cd
ج -استفاده از گزینه send to
د -ارسال بوسیله  copy toاز منوی  editبه درایو رایتر
-307درراهنمای ویندوز کدام تب باعث جستجو براساس سر فصلها می شود؟
الفsearch -
بindex -
جcontents -
دfind -

-303برای حذف دائمی فایل ها و پوشه ها از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفDelete -
ب -کشیدن و انداختن در Recycle bin

جshift +Del -
دctrl +Del -

-302فایلها و فولدرهای حذف شده در  windowsدر پوشه ......قرار می گیرد
الفRecycle bin -
بdocument -
جtemp -
دrecent -
-304برای جستجو و پیدا کردن محل و مشخصات فایل ها و پوشه ها دررایانه از چه برنامه ای استفاده می کنیم؟
الفfind -
بsearch -
جproperties -
دexplorer -
-300به کوچکترین قسمت از دیسک سخت که برای ذخیره فایل ها استفاده می شود چه می گویند؟
الف -فایل
ب -پوشه
ج -کالستر
د -سکتور
-306معادل عمل  copyاز منوی  editترکیب کدام کلیدها می باشد؟
الفAlt + f0 -
بctrl + x -

جctrl + c -
دctrl + z -

-301برای سوئیچ بین برنامه هایی در حال اجرا از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود؟
الفAlt + tab -
بshift + alt -
جctrl + tab -
دAlt + esc -
-308در مورد دیسک فیزیکی و دیسک منطقی کدام گزینه صحیح است؟
الف -هر دیسک فیزیکی را می توان به تعدادی دیسک منطقی تقسیم کرد
ب -هر دیسک منطقی را می توان به تعداد زیادی دیسک فیزیکی تقسیم کرد
ج -دیسک فیزیکی همان هارد دیسک است و دیسک منطقی cd

د -دیسک فیزیکی شامل حافظه های جانبی است و دیسک منطقی بخشی از RAMسیستم است
-309برای تنظیم ویژگی های صفحه نمایش ،در  Control Panelروی گزینه  .......کلیک می کنیم.
الفDisplay -
بDevice Manager -

جEase Of Access -

دPersonalization -
-363پنجره ی  propertiesمربوط به هر شاخه و یا فایل حاوی چه اطالعاتی می باشد؟
الف -نام ـ تاریخ ایجاد ـ تاریخ اخرین تغییر ـ حجم
ب -محتویات فایل پوشه ـ نام کاربری که صاحب فایل یا پوشه است
ج -آدرس فایل پوشه ـ تعداد سطرهای فایل
د -فقط خواندنی بودن فایل یا پوشه ـ خالصه ای محتویات فایل
-367به محافظ صفحه نمایش  ........گفته می شود.
الفAppearance -
بScreen Saver -
جDisplay -

دColor -

-363کدام امکان در سطل بازیافت ( )recycle binوجود ندارد؟
الف -حذف فایل ها از Recycle bin
ب -افزایش ظرفیت Recycle bin
ج -برگرداندن فایل ها از Recycle bin

د -کپی کردن شاخه  Recycle binدر جای دیگری از هارد
-362جستجو و یافتن در ویندوز توسط کدام برنامه صورت میگیرد؟
الفsearch -
بfind -
جhistory -
دrun -
-364برای تغییر نام پوشه یا فایل از چه کلیدی استفاده می شود؟
الفf5 -
بf3 -
جf3 -
دf0 -
-360با ترکیب کدام کلیدها می توان کل محتوای یک پوشه را انتخاب کرد؟
الفalt + a -
بctrl + a -
جshift + a -

دalt + c -

-366اگر بخواهیم به دنبال فایلی بگردیم که باحرف  tشروع می شود در برنامه ی جستجو چگونه باید عمل
کنیم؟
الف*.* -
ب*.*t -
ج?.?t -
د*.?t -
-361کلید میانبر برنامه  searchکدام است؟
الفf3 -

بf3 -
جf1 -
دf0 -
-368هنگامی که فایلی برای کپی در محل دیگر با فرمان  file│copyمواجه می شود نسخه ای از فایل در کجا
قرار می گیرد؟
الفRam -
بclipboard -
ج -هارد
د -فالپی
-369برای انتخاب غیر متوالی فایل ها هنگام کلیک کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟
الفctrl -
بalt -
جu -

دc -

-313برای انتخاب متوالی فایل ها هنگام کلیک کدام کلید را باید پایین نگه داشت؟
الفctrl -
بalt -

جshift -
دc -
-317معادل عمل  cutاز منوی  editترکیب کدام کلیدها می باشد؟
الفctrl + f0 -
بctrl + x -
جctrl + c -
دctrl + z -
-313به منظور توپر کردن متن کدام  styleرا انتخاب می کنیم ؟
الفbold -
بitalic -

جunderline -

دshadow -

-312کدامیک از کلیدها برای حرکت مکان نما در چهار جهت به کار می رود
الفarrow keys -
بenter -
جspacebar -
دbackspace -
-314پسوند فایلهای  wordpadبه صورت پیش فرض کدام است
الفrtl -
بltr -
جrtf -

دltf -

-310برای ویرایش و تغییرفایل های متنی ساده و کوچک از کدام برنامه استفاده می کنیم
الفwordpad -
بnotepad -

جpaint -
دexcel -

-316برای جستجو کلمه در فایل متنی در برنامه  wordpadاز کدام کلیدهای زیر استفاده می شود؟
الفctrl + f -
بctrl + h -
جctrl + x -
دalt + h -
-311کدام یک از کلیدهای زیر دو حالته نیست ؟
الفnum lock -
بscroll lock -
جcaps lock -
دSpace -
-318جهت انتخاب چند سطر متوالی از کدام کلید استفاده می کنیم ؟
الفctrl -
بalt -
جshift -
دhome -
-319کدامیک از موارد زیر از نواحی برنامه  wordpadنیست؟
الف -نوار منو menu bar
ب -نوار وظیفه task bar
ج -نوار ابزار tool bar
د -نوار وضعیت status bar
-383منظور از سبک نگارش متن چیست؟
الف -فاصله کاراکترها پاراگرفهای متن
ب -رنگ و تصویر پس زمینه
ج -ضخیم ,مورب ,زیر خط دار
د -نوع و اندازه قلم
-387موثرترین عامل در افزایش سرعت تایپ چیست؟
الف -استفاده از صفحه کلید مناسب
ب -استفاده از نرم افزار واژه پرداز مناسب
ج -اشنایی باروش تایپ سریع موسوم به "تایپ دو دستی "
د -استفاده از تنظیمات اتوماتیک
-383منظور از عمل  undoدر برنامه های تحت ویندوز چیست؟
الف -جلوگیری از اجرای یک برنامه
ب -یک مرحله برگشت به عقب
ج -انجام مجدد عملی که حذف شده

د -صدور مجوز اجرای یک برنامه
-382معرفترین نرم افزار واژه پرداز کدام است؟
الفeditor dos -
بword -
جms office -
دmedia player -
-384کلید ترکیبی چاپ چیست؟
الفctrl + c -
بctrl +z -
جctrl +p -

دctrl +d -

-380برای چاپ کردن متن برروی کاغذ به حالت افقی از گزینه .......استفاده می کنیم
الفmargins -
بpreview -
جportrait -

دportrait -

-386از کدام گزینه برنامه  add or remove programsبرای نصب برنامه و برداشتن قسمت های مختلف
ویندوز می شود؟
الفadd new programs -
بProgram and Features -
جchange or remove programs -
دwindows update -
-381چاپگر معموال به درگاه ..........وصل می شود
الفPS/3 -
بVGA -

جCOM5 -
دUSB -
-388عالمت √(تیک) در کنار چاپگر نشانه چیست؟
الف -در حال چاپ
ب -پایان چاپ
ج -چاپگرپیش فرض
د -موفقیت در چاپ
-389باکدام گزینه می توان یک برنامه را زمانبندی کرد ؟
الفSTART UP -
بTask manager -
جscheduled task -
دtime -
-393برای اینکه برنامه ای در زمان خاصی اجرا شود از کدام برنامه زیر استفاده میشود؟
الفSCHEDULED TASK -

بRUN -
جUSER ACCOUNTS -
دADD/REMOVE PROGRAM -
-397برای نصب یک فونت جدید کدام گزینه صحیح است ؟
الف -رفتن به کنترل پنل ـقسمت فونت و انتخاب گزینه  Install new fontاز منوی file
ب -استفاده از گزینه send to
ج -دوبار کلیک کردن روی فایل font
د -امکان نصب فونت جدید به سیستم وجود ندارد
-393کدام یک ازانواع فونتهای پرکاربرد است؟
الفf_text -

بtrue type -
جadobe style -
دtext font -
-392فرمان خارج نمودن فایل ها از حالت فشرده سازی چه نام دارد؟
الفOpen Zip -
بExtract -

جSend To -
دRar -
-394کدام یک ازگزینه های زیر جزءمراحل نصب چاپگرنیست؟
الفprint test page -
بprinter shearing -
جlocal or network printer -

دpage setup -

-390به وسیله..............فایلها برای چاپ مدیریت ونوبت بندی می شوند؟
الفpage setup -
بspooling -

جprint manager system -
دpms -
-396خاصیت automatic updateراچه طریقی می توان فعال وغیرفعال کرد؟
الفcontrol panel -گزینهsystem
بcontrol panel -گزینهautomatic update
جcontrol panel -گزینه update
دcontrol panel -گزینهsetting
-391برای چه مواردی درwindows task managerگراف تغییرات رسم می شود؟
الفmemory-cpu -
بdisk-memory-cpu -
جnetworking-memory-cpu -
دtask-memory-cpu -
-398قدم اول برای چاپ اطالعات درمحیط ویندوز چیست؟

الف -مرتب سازی متن برای چاپ

ب -مشاهده پیش نمایش چاپprint preview
ج -نصب سخت افزاری ونرم افزاری چاپگر
د -استفاده کاغذ مناسب برای چاپ
-399برای اجرا دستورات dosدرمحیط windowsازچه ابزاری استفاده می شود؟
الفword pad -
بcommand prompt -

جnote pad -

دschedule task -
-233کدامیک ازگزینه های زیرجزء پنجره control panelنمی باشد؟
الفfont -
بdate and time -
جUser account -
دadd or update software -
-237قبل ازچاپ برروی کاغذ بهتراست ازکدام گزینه استفاده کرد؟
الفprint preview -
بfile preview -

جpage setup -
دprint page -

-233برای چاپ صفحه جاری ازکدام گزینه محاوره ای printاستفاده می شود؟
الفnumber page -
بcurrent page -
جcount page -
دeven page -
-232برای اینکه عمل چاپ درطول کاغذ(عمودی)صورت گیرد کدام مورد راباید انتخاب کرد؟
الفlandscape -
بportrait -
جfull -
دfit to -
-234برای چاپ متن برروی کاغذ به حالت افقی ازگزینه................استفاده می کنیم.
الفmargins -
بpreview -
جportrait -

دlandscape -
-230برای تعیین چاپگر پیش فرض روی چاپگر نصب شده مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ..........را انتخاب
می کنیم
الفprinting preference -
بpause printing -
جset as default printer -

دsharing -
-236برای اجرای برنامه های مشخص در زمانهای تعیین شده بصورت خودکار توسط کامپیوتر از کدام برنامه زیر
اسفاده می کنیم ؟
الفwordpad -
بscheduled tasks -
جautomatic update -
دadd hardware -
-231برای اضافه کردن یک زبان برای تایپ و نیز تعیین قالب اعداد از کدام نرم افزار در control panel
استفاده می شود؟
الفsystem -
بuser accounts -
جregional and language options -
دspeech -
-238برای تنظیم اینکه اگر از کامپیوتر به مدت معین استفاده نشود برخی از قطعات ان خاموش شوند از کدام نرم
افزار از  control panelاستفاده می شود؟
الفkeyboard -
بpower options -
جfolder options -
دinternet options -
-239گزینه  hibernateبرای چه عملی استفاده می شود؟
الف -باعث ایجاد  shortcutمی شود
ب -باعث می شود سیستم قبل از  shutdownمحتوای حافظه را بر روی هارد ذخیره کند
ج -برای تنظیم منبع تغذیه ی اضطراری سیستم بکار می رود

د -باعث می شود سیستم  standbayشود

-273در کادر محاوره ای  sound and audio devices propertiesو تب  volumeانتخاب گزینه
باعث می شود که بلندگوها از کار بیفتد؟
الفmute -
بplace volume icon in the taskbar -

جuse only default devices -
دHibernate -

-277جهت فعال نمودن  folder optionsاز کدام روش استفاده می نماییم؟
الف -کلیک راست روی پوشه مورد نظر و انتخاب folder option
ب -استفاده از منوی edit
ج -بااستفاده از کلیک راست ماوس برروی desktop
د -از مسیر  start │control panel │folder optionsاقدام می نماییم
-273کدام یک از موارد زیر توانایی های Media playerنیست ؟
الف -گرفتن عکس ازصحنه های یک فیلم
ب -نمایش عکس هایjpg
ج -تبدیل فرمت ها

د -کپی گرفتن از تراکهای صوتی
-272کدام یک از مواردجز توانایی های Media playerاست؟
الف -رایت کردنcd
ب -بررسی ویروسی بودن فایلها
ج -پخش تمامی فایلهای تصویری با فرمتهای گوناگون بصورت خودکار
د -پاک کردن محتویات CD
-274ماشین حساب ویندوز چندحالت کاری دارد؟
الف5 -حالت
ب 0 -حالت
ج3 -حالت
د 3 -حالت
-270رنگ ها درPaintاز ترکیب چه رنگها ساخته شده اندوحداکثرهرکدام چقدراست؟
الف -قرمز -سبز -آبی و هر کدام532
ب -قرمز  -قهوه ای  -زر وهرکدام 300
ج -قرمز  -سبز  -آبی وهر کدام 301
د -قرمز  -قهوه ای  -زرد وهرکدام 532
-276کدام گزینه در مورد  Paintاشتباه است؟
الف Paint -رایگان است

ب Paint -می تواندعکس را مستقیما در زمینه دسکتاپ قرار دهد.
ج Paint -برداری است.

د Paint -توانایی تغییراندازه عکس را دارد.
-271برای اضافه کردن برنامه های جانبی ویندوز از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفWindows setting -
بWindows Application program -

جAdd or Remove programs -
دRegional setting -

Scheduled Tasks-278در کدام یک ازموارد زیر نمی تواند تنظیم شود؟
الف -روزانه
ب -هفتگی
جLogon -
د -باهربار کلیک
-279کدام یک از موارد جز الیه های  OSIنیستند؟
الف -الیه کاربرد
ب -الیه اتصال
ج -الیه پیوندهای داخلی
د -الیه فیزیکی
-233در چه زمانیdisk Cleanupبه صورت خودکاراجرا می شود؟
الف -خالی نمودن هارد دیسک از فایل های زائد
ب -رفع خرابی هارد دیسک رایانه
ج -برداشتن باراضافه ازCPU

د -درصورت ناکافی بودن فضای یک درایو برای کار ویندوز و برنامه ها
-237برای استفاده ازکدام برنامه بهتراست همه برنامه ها و پنجره های باز را ببندیم؟
الفTask manager -
بDevice manager -
جDisk clean up -
دDisk defragmenter -
-233در ویندوز امکان مدیریت سخت افزارها و منابع سیستم از طریق کدام گزینه زیر امکان پذیر است؟
الفDevice manager -
بmy computer -
جtask manager -

دwindows explorer -
-232برای آزادکردن فضای دیسک سخت ازفایل های موقتی اضافه و ناخواسته ازکدام برنامه زیراستفاده می
کنیم؟
الفDisk defragmenter -
بtask manager -
جDisk cleanup -

دmy computer -
-234فایل های موقت چگونه روی سیستم تولید نمی شوند؟
الف -برخی ازبرنامه ها آنهارا ایجاد می کند.
ب -وقتی از سیستم بدونShutdownخارج می شویم

ج -زمانی که از  internet explorerاستفاده می کنیم
د -زمانی که کاربر فایلی را بر روی سیستم ذخیره میکند
-230برای حباب زدایی یا رفع گسیختگی سکتورهای مربوط به یک فایل ازچه برنامه ای استفاده می شود؟
الفtask manager -
بDevice manager -
جDisk clean up -
دDisk defragmenter -
-236زمانی که نرم افزاری قفل کند ازچه نرم افزاری می توان برای خاتمه ی آن استفاده کرد؟
الفtask manager -
بDevice manager -
جDisk clean up -
دDisk defragmenter -
-231با چه نرم افزاری می توان منابع استفاده شده از سیستم توسط نرم افزارها را مالحظه کرد؟
الفDisk clean up -
بDevice manager -
جtask manager -
دDisk defragmenter -
-238به چابگر پیش فرض  ................گفته می شود.
الفSetup Printer -

بDefault Printer -
جAdd Printer -
دPerferences -
-239در دستور  Searchکدام گزینه باعث جستجو در پوشه های موجود در پوشه های دیگر (زیر پوشه ها) می
گردد؟
الفSearch System Folder -
بSearch Hide Folder -

جSearch Subfolder -

دAll File And Folders -
-223برای اینکه ارتباط کاربرفعلی با کامپیوتر قطع شود و کاربر دیگری وارد سیستم شود از کدام گزینه بهتر
است استفاده کنیم؟
الفLogoff -
بRestart -

جTurnoff -

دHibernate -
-227کدام نوع ازکاربران زیر اجازه تغییرنام کاربری خود را ندارد؟
الف -مدیر
ب -کاربر محدود
ج -کاربرعضوگروه مدیر
د -کاربر میهمان
-223کدام یک از گزینه های زیرمنحصر به کاربرمدیر سیستم نیست؟
الف -نصب نرم افزار و سخت افزارجدید
ب -ایجاد یا حذف کاربرجدید
ج -تغییر نام کاربر و نوع حساب کاربر
د -تغییرآیکن حساب کاربردی خود
-222برای بروز کردن ویروس کش  Symantecاز چه دکمه ای استفاده می شود؟
الفLive Update -
بSymantec Update -
جLast Symantec -
دLast Update -
-224برای دریافت اطالعات در مورد ویروسی که در سیستم کشف شده است باید:
الف -در همان پنجره نام آن را تایپ کرد.
ب -روی نام آن کلیک کرده تا در خود برنامه درباره آن اطالعاتی نمایش داده شود
ج -روی نام آن کلیک کرده تا از مرورگر به شکل  Onlineدرباره آن اطالعاتی نمایش داده شود

د -روی نام آن کلیک کرده تا از مرورگر به شکل  Offlineدرباره آن اطالعاتی نمایش داده شود.
-220کدام یک از برنامه های زیر جزء نرم افزار های مخرب نیستند؟
الف -ویروس
ب -تروجان
ج -هکر

د -کرم
-226کدام فرمت فشرده سازی توسط خود ویندوز پشتیبانی می شود؟
الفiso -
بrar -
جYzip -
دzip -
-221برای اسکن کردن یک شاخه توسط  Symantecکدام گزینه صحیح است؟
الف -کلیک راست و انتخاب scan for virus
ب -کلیک راست و انتخاب  Send toسپس scan for virus
ج -کلیک راست و انتخاب  Send toسپس scan for virus

د -کلیک راست و انتخاب Send for scan

-228یک برنامه ی ضد ویروس مناسب باید دارای کدام یک از شرایط زیر باشد؟
الف -قابلیت نصب خودکار برنامه
ب -امکان پاسخگویی به نامه های الکترونیکی
ج -سهولت در نصب
د -امکان به روز رسانی

()E-Mail

()Update

-229کدام نوع از فایلها معموال توسط ویروسها آلوده نمی شوند؟
الفExe -
بCom -
جTxt -

دBat -

-243کدام گزینه از راه های ورود ویروس به سیستم نیست؟
الفEmail -
ب -فایلهای آلوده
ج -رسانه های مانند CDو Flash
د -اسکن تصاویر
-247کدام گزینه برنامه های مخرب است؟
الفWorm -
بWord -

جPowerPoint -
دexcel -
-243در کدام روش ویروس یابی فقط فایل هایی که بیشتر مورد حمله قرار می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد
الفFull system scan -
بQuick scan -
جScan drives -
دScan folders -
-242برای تنظیم ویژگی های صفحه نمایش ،در  Control Panelروی کدام گزینه کلیک می کنیم؟
الفAppearance And Personalization -
بDevice Manager -

جDisplay -
دEase Of Access -
-244اگر چند ویندوز داشته باشیم و بخواهیم ویندوز پیش فرض را تغییر داد از کدام سربرگ در Mscofig
امکان پذیر است؟
الفBoot -
بGeneral -
جService -

دStart up -
-240در فایل  boot.iniگزینه  ............ defaultاست؟
الف -مسیر سیستم عامل دوم
ب -تایم اوت سیستم عامل پیش فرض
ج -مسیر سیستم عامل پیش فرض
د -مسیر پیش فرض برای رکورد بوت
-246فایل  boot.iniدارای چند قسمت است؟
الف -قسمت  Boot Loader -و Operating System
ب -قسمت Boot Loader -

ج -قسمت Operating System -
د -قسمت  Boot Loader -و Operating Systemو boot type
-241چرا بجای آدرس عادی مسیر ویندوز از آدرس فیزیکی (شماره دیسک و شماره پارتیشن و )....در
 boot.iniاستفاده می شود؟
الف -به دلیل سرعت بیشتر
ب -به دلیل محافظت از آدرس ها
ج -به دلیل مجازی بودن نام درایو ها در ویندوز
د -به دلیل سرعت کم تر
-248کدام یک از گزینه های زیر برای سازگاری با نسخه های قبلی ویندوز است؟
الفTimeout -
بBoot.ini -
جWin.ini -
دSystem 33 -
-249کدام دستور برای مشاهده درایو و مسیر نصب ویندوز صحیح است؟
الف%System root% -
ب\\System root -

ج: System root -
دSystem root -

-203کدام یک از موارد در  disk managementقابل اجرا نیست؟
الف -نمایش خصوصیات properties
ب -حذف و ساخت و فرمت درایوه
ج -تغییر دادن حرف درایوها
د -بازکردن و نمایش محتویات آن

-207مهم ترین کاربرد  log fileهای  Event Viewerچیست؟
الف -آگاهی از رویداد ها
ب -بررسی و رفع خطاهای احتمالی برنامه ها و سیستم
ج -تنظیم نحوه راه اندازی سرویس ها
د -مدیریت دیسک سخت
-203کدام یک ازگزینه های زیر درباره قابلیت  disk managementصحیح است؟
الف -خطاهای احتمالی برنامه ها و سیستم
ب -پارتیشن بندی و مدیریت دیسک سخت قبل از راه اندازی ویندوز
ج -پارتیشن بندی و مدیریت کلیه وسایل ذخیره سازی اطالعات در ویندوز
د -پارتیشن بندی و مدیریت کلیه وسایل ذخیره سازی اطالعات قبل از راه اندازی ویندوز
-202روش های لغو برنامه در ویندوز کدام ها هستند
الف Shutdown -کردن ویندوز Log off -
ب -بستن تمام پنجره برنامه -استفاده از  Task Managerبرای بستن برنام
ج -استفاده از گزینه  Show Desktopدر نوار  - Task barاستفاده از منوی Start

د -اجرای یک نمونه جدید از برنامه  -بستن منوی Start

-204کدام یک از گزینه های زیر به بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم مربوط نیست؟
الف -تنظیم مناسب حافظه مجازی
ب -برداشتن سرویس های غیر ضروری در Startup
ج -به روز رسانی ویندوز

د -رفع پراکندگی فایل ها با Disk Defragmenter
-300حداقل مقدار مجاز حافظه مجازی چقدر است
الفMB 5 -
بMB 3 -
جGB 3 -

دMB 053 -
-206رجیستری . .......... )windows (Registry
الف -هسته کنترل برنامه های ویندوز است.
ب -در دسترس کاربران ویندوز قرار ندارد.
ج -حافظه سریع با حجم کم است.
د -یک برنامه مفید است که بعد از نصب ویندوز نصب می شود.
-201کدام یک از موارد زیر جزء امکانات داخلی ویندوز است؟
الفAnti virus -
بAnti hack -
جFirwalle -
د -مجموعه Office
-208در چه شرایطی نام فایل سبز رنگ نمایش داده می شود؟
الف -فایلهای فشرده در درایو fat33
ب -فایلهای حفاظت شده در درایو fat33

ج -فایلهای فشرده شده در درایوntfs

د -فایلهای حفاظت شده در درایو ntfs

-209کدام یک از کارهای زیر ممکن است به صورت اتوماتیک انجام شود؟
الف -حذف فایلها
ب -بازیابی فایل ها
ج -فشرده شدن فایلها
د -نصب سیستم عامل
-263در صورت نابودی ویندوز چگونه می توان فایلهای حفاظت شده  encryptرا به حالت عادی برگرداند؟
الف -با انتخاب  user nameو  passwordمشابه و  computer nameمشابه
ب -با استفاده از کاربر Administrator

ج -با استفاده از کلید هایی که ویندوز برای  Encryptionاستفاده کرده است.
د -راهی وجود ندارد.
-267کدام یک از گزینه های زیر از مزایای  NTFSنیست؟
الف -تعیین مجوز دسترسی کاربران به فایل ها
ب -پشتیبانی از پارتیشن های بزرگ
ج -پشتیبانی از وسایل ذخیره سازی قابل حمل کوچک مانند فلش دیسک
د -کارایی بیشتر پارتیشن های بزرگ
-263در ویندوز امکان مدیریت سخت افزارها ومنابع سیستم از طریق کدام گزینه زیرامکان پذیر است؟
الفDevice manager -
بmy computer -
جtask manager -
دwindows explorer -
-262ابزار  Device Managerاز طریق کدام زبانه مشخصات سیستم قابل دستیابی است؟
الفHardware -
بAdvanced -

جGeneral -
دRemote -

-264کدام یک از قطعات سخت افزاری زیر با دیگر گزینه ها در یک گروه سخت افزاری قرار نمی گیرد؟
الف -کارت صدا
ب -کنترل کننده ی بازی
ج -کارت مودم
د -کارت گرافیک
-260وجود کدام عالمت کنار نام قطعه سخت افزاری در  Device Managerنشان دهنده این است که قطعه
به طور ناقص شناسایی شده است؟
الف$ -
ب -؟
ج! -
د@ -
-266کدام گزینه برای غیرفعال نمودن موقت قطعه سخت افزاری بکار می رود؟
الفDisable -
بEnable -

جUnistall -

دUpdate driver -
-261کدام گزینه از گزینه های زیر  Removable Diskنیست؟
الفFlash Disk -
ب -دوربین دیجیتال
ج -فالپی
دHard -
-268برای فشرده سازی فایلها توسط خود ویندوز از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -گزینه  - send toگزینه zip file
ب -گزینه ziping
ج -گزینه  - send toگزینه compressed (zipped) folder
د -گزینه  - send toگزینه compressed (zipped) file
-269ضرورت تهیه نسخه پشتیبان کدام است؟
الف -بروز مشکالت سخت افزاری
ب -مشکالت نرم افزاری
ج -اجرای کند برنامه ها
د -امکان احیای فایل های از بین رفته
-213به طور پیش فرض از کدام گزینه ،نسخه پشتیبان تهیه می شود؟
الف -فایل های سیستمی
ب -فایل ها و تنظیم ها
ج -پرونده های مهم
د -فایل های مهم
-217در پنجره پوشه فشرده شده ،انتخاب گزینه  Add a Passwordاز منوی  Fileباعث می شود. .......
الف -دسترسی به فایل انتخاب شده با کلمه عبور امکان پذیر باشد.
ب -دسترسی به فهرست پوشه فشرده شده با کلمه عبور امکان پذیر باشد.
ج -دسترسی به همه ی فایل های پوشه فشرده شده با کلمه عبور امکان پذیر باشد
د -دسترسی به پوشه انتخاب شده با کلمه عبور امکان پذیر باشد.
-213برای ایجاد یک نامه جدید در  Outlook expressکدام گزینه را انتخاب میکنیم ؟
الفcreate mail -
بnew mail -

جwrite mail -
دmail -
-212برای پاسخ دادن به نامه یعنی؟
الفanswer -
بcontact -
جReply -
دForward -
 outbox-214یعنی ؟
الف -نامه های ارسال شده
ب -نامه هایی که قراراست ارسال شود
ج -نامه هایی که نتوانسته ارسال شود

د -ارشیو نامه
 Drafts-210کدام پوشه است؟
الف -پوشه نامه های تکمیل نشده
ب -پوشه نامه های ارسال نشده
ج -پوشه نامه های ارسال شده
د -پوشه نامه های حذف شده
-216کپی مخفی کدام گزینه است؟
الفBC -
بCC -

جBCC -
دTO -
-211با انتخاب  send laterنامه در کدام پوشه ذخیره می شود؟
الفDrafts -
بsave -
جoutbox -
دinbox -
-218کدام گزینه پسوند سایتهای آموزشی می باشد؟
الفedu. -
بorg. -

جcom. -
دnet. -
-219اگر مودمkbps 06باشدمنظور چیست؟
الف -سرعت کامپوتر
ب -سرعت انتقال داده
ج -سرعت دیسک سخت
د -سرعت حافظه کش
ISP-283چیست؟
الف -ارائه دهنده خدمات شبکه های محلی
ب -ارائه دهنده خدمات اینترنت
ج -ارائه دهنده محلی خدمات شبکه
د -ارائه دهنده محلی خدمات اینترنت
Home page-287چیست؟
الف -صفحه اصلی my computerکه با باز کردن آن به صورت خودکار فراخوانی می شود
ب -صفحه اصلی شبکه اینترنت
ج -آدرس اینترنتی که با بازکردن مرورگر به صورت خودکار فراخوانی می شود.
د -صفحه اصلی سایتMicrosoftمی باشد.
-283اسپم()spamچیست؟
الف -یک برنامه برای مبارزه با ویروس های اینترنتی
ب -یک برنامه برای عیب یابی سیستم های کامپیوتری
ج -یک روش مبارزه با هرزنامه ها

د -هرزنامه
-282به شرکت های خدمات رسان اینترنت چه میکویند؟
الفURL -
بISP -
جedu -
دsite -
-284به منظور ارسال نامه بر روی کدام دکمه کلیک میکنیم؟
الفsend -
بsent -
جpost -

دspam -
-280به آدرس منحصر به فرد یک صفحه وب در اینترنت چه میگویند؟
الفdomain -
بsite -
جURL -

دisp -

-286کاربرد نوار وضعیت چیست؟
الف -سرعت برقراری ارتباط اینترنت را نمایش می دهد
ب -وضعیتoflineبودن را نمایش میدهد
ج -میتوان آدرس پیوند یک فوق متن یا یک تصویر را درآن مشاهده کرد

د -وضعیتoflineبودن را نمایش میدهدو میتوان آدرس پیوند یک فوق متن یا یک تصویر را درآن مشاهده کرد
-281به عملیات ذخیره سازی صفحات وب روی دیسک برای مراجعه سریع بعدی چه میگویند؟
الفproxy -
بcache -
جcookie -
دfire wall -
-288در هنگام جست و جو در سایت های جست و گر اینترنت اگر کلمه یا عبارتی را بین دو عالمت " "قرار
دهیم یعنی..........
الف -صفحاتی را میخواهیم که حاوی هر کدام از آن کلمات آن عبارت باشد
ب -صفحاتی را میخواهیم که عینا این کلمه یا عبارت درآن ها آمده باشد
ج -صفحاتی را میخواهیم که همه کلمات آن عبارت باشد
د -صفحاتی را میخواهیم که حاوی هیچ یک از کلمات آن عبارت نباشد
html-289چیست؟
الف -زبانی برای ساخت اسناد فوق متن
ب -ساختار تمام صفحه های وب
ج -زبان برنامه نویسی فوق متن
د -زبان تولید فایل های اجرایی
-293بین قسمت های یک آدرس اینترنتی از چه عالمتی استفاده میشود؟
الف -نقطه برای آدرس سایت و""/برای قسمت های دیگر

ب -نقطه برای آدرس سایت و"\"برای قسمت های دیگر
ج -نقطه برای آدرس سایت و"&"برای قسمت های دیگر
د -نقطه برای آدرس سایت و"@"برای قسمت های دیگر
-297مرورگر ها به ما امکان میدهند آدرس های پرکاربرد و مورد عالقه خودرا در قسمت........نگهداریم؟
الفsave -
بhistory -
جfavorites -

دfind -

-293سایتهایی که اخیرا آن ها را توسط مرورگر مشاهده کرده ایم در قسمت ............نگهداری میشوند؟
الفhistory -
بsave -
جfavorites -
دrecent -
-292آدرس وب سایت ها معموال با چه حرفی شروع میشوند؟
الفSTMP -
بFTP -
جSTTP -

دHTTP -

-294ارتش آمریکایی برای تبادل اطالعات نظامی شبکه ای با نام ..........ایجاد نمود.
الفarpanet -
بinternet -
جintranrt -
دextranet -
-290اگر بخواهیم در جست و جو گری مانند googleعین عبارتی را بیابیم چه کاری را انجام میدهیم؟
الف -بین کلمات آن از عالمت +استفاده میکنیم
ب -آن هارا در عالمت " قرار میدهیم
ج -نوع فایل آن هارا انتخاب میکنیم
د -بین آن ها از عالمت نقطه استفاده میکنیم
-296به فایل هایی که قبال از طریق شبکه اینترنت دریافت شده است و حال بدون اتصال مجدد میتوان محتوای
آن هارا مشاهده کرد............گفته میشود؟
الفoffline -
بonline -
جvirus -

دdownload -
-291شما مودم و خط تلفن دارید به کدام یک از گزینه های زیر برای اتصال به اینترنت نیاز دارید؟
الف -مرورگر و چاپگر
ب -حساب ispو چاپگر
ج -چاپگر

د -مرورگر و حساب isp

-298کدام یک از موارد زیر از الزامات حتمی یک ایمیل قابل ارسال است؟
الف -موضوع
ب -گیرنده
ج -بدنه ایمیل
د -امضاء
-299اگربخواهیم نامه دریافت شده را برای افراد دیگری بفرستیم از کدام دکمه استفاده می کنیم؟
الفForward -

بWork offline -
جReply all -
دsend -
-433برای ارسال نامه ای که گیرندگان دیگر از آن بی اطالع باشند آدرس آن را در کادر ..........می نویسیم.
الفBC -
بCC -
جBcc -
دTo -
-437با فشردن دکمه . .......... Send Later
الف -نامه به پوشه  draftمی رود.
ب -نامه به درون پوشه  outboxمی رود.
ج -نامه به درون پوشه  indexمی رود.
د -نامه به درون  address bookمی رود.
-433با انتخاب گزینه  saveاز منوی فایل نامه شما در .............ذخیره می شود.
الفMy document -
بOutbox -

جDraft -

دinbox -
-432نامه های نیمه کاره در کدام پوشه قرار می گیرند؟
الفDraft -
بInbox -
جOutbox -
دTrash . -
-434به نامه های ناخواسته چه می گویند؟
الفinbox -
بSpam -
جoutbox -
دdraft -
-430کدام گزینه روش های اتصال به اینترنت نیست؟
الفADSL -
بWireless -

جDialup -

دICDL -
-436ارتباطی پرسرعت که با استفاده از سیم تلفن برقرار می شود؟
الفDialup -
بADSL -
جSat -
دptmc -
-431کدام گزینه در رابطه با  Dialup Connectionصحیح نیست؟
الف -از مودم استفاده می کند
ب -سرعت اینترنت به نسبت دیگر خطوط وضعیت خوبی دارد
ج -امکان اشغال بودن خط وجود دارد
د -در شبکه قابل اشتراک گذاری است
-438اکسترانت چیست؟
الف -اینترنتی است که قسمت هایی از آن به وسیله دارندگان مجوز از خارج سازمان قابل دسترسی است
ب -همان اینترنت است
ج -همان اینترنت است که قسمت هایی از آن به وسیله دارندگان مجوز از خارج سازمان قابل دسترسی است
د -اینترنتی است که قسمت هایی از آن به وسیله دارندگان مجوز از داخل سازمان قابل دسترسی است
-439کدام گزینه طبقه بندی شبکه های کامپیوتر بر اساس محدوده استقرار است؟
الفLan-internet -
بLan-Wan -
جinternet-Arpanet -
دLan-arpnet -
-473اینترنت چیست؟
الف -وب سایت هایی است که ما در تمامی نقاط جهان به آن دسترسی داریم
ب -وب سایت ها ی و ایمیلهای است که ما در تمامی نقاط جهان به آن دسترسی داریم
ج -به معنی میان شبکه است و شبکه ای جهانی بدون مرکزیت خاص است
د -همان اینترنت است
-477تفاوت  SERVERبا  CLIENTچیست؟
الف SERVER -ارائه دهنده منابع و  CLIENTسازنده آن است
ب SERVER -مشتری و  CLIENTسازنده آن است

ج SERVER -ارائه دهنده منابع و  CLIENTگیرنده منابع است
د SERVER -ارائه دهنده منابع و  CLIENTواسط انتقال منابع است
-473کدام زبان برنامه نویسی به زبان ماشین نزدیکتر است؟
الفpascal -
بc -
جVB -
دAsambly -
-472زوج به هم تابیده بدون پوشش کدام گزینه است؟
الفSTP -
بUTP -

جTP -
دNTP -
-474یک قسمت کوچکی از یک شبکه  Lanاست که از تعدادی کامپیوتر و دستگاه های جانبی موجود در
شبکه تشکیل شده است؟
الفsegment -
بwan -
جMan -

دLocal -
-470کدام رایانه در شبکه های رایانه ای باید دارای تجهیزات سخت افزاری بهتری باشد؟
الف -رایانه client
ب -رایانه مدیریتی
ج -رایانه server
د -رایانه متصل به اینترنت
-476کدامیک درشبکهLANبه هم وصل می شوند؟
الف -کامپیوترهای موجود بر روی یک سایت
ب -کامپیوترهای سایتهای مختلف
ج -کامپیوترهای یک اداره
د -کامپیوترهای موجودر بر روی اینترنت
-050کامپیوترهادرشبکهWanچگونه به هم وصل شده اند؟
الف -ازظریق کابل
ب -ازطریق خط تلفن
ج -ازطریق اینترنت
د -ازطریق اینترانت
-478اتصال رایانه های شعبات مختلف یک موسسه دریک کشور رابه یکدیگرشبکه.........می گویند.
الفLAN -
بWAN -
جWIRELESS -
دINTERNET -
-479ارتباط.........های موجود دریک شبکه  LANتوسط.......انجام می شود.
الفSegment-backbone -
بBaseband-broadband -
ج-Baseband broadband -
د-Segment backbone -
-433درشبکه های.........امنیت منابع شبکه........است.
الف-peer to peer -بیشتر
ب-server base -کمتر
ج -فرقی ندارد
د-server base -بیشتر
-437کدام نوع شبکه در داخل یک ساختمان و درفواصل کم مورد استفاده می گیرد؟

الفWAN -
بMAN -
جLAN -
د -اینترنت
-433درکدام نوع شبکه ازنظرفاصله مالکیت خطوط انتقال خصوصی است؟
الفWAN -
بMAN -

جLAN -
د -شبکه شهری
-432درکدام نوع شبکه ازنظرفاصله سرعت انتقال داده ها بسیار باالست؟
الفLAN -
بMAN -
جWAN -
د -شبکه شهری
-434به شبکه ای که درناحیه جغرافیایی وسیعی ماننداستان,کشور و قاره برقرار است چه نوع شبکه ای گفته می
شود؟
الفLAN -
بMAN -
جWAN -
د -شبکه محلی
-430به امواج مزاحمی که درانتقال صحیح اطالعات مشکل ایجاد می کنند می گویند؟
الف -پارازیت
بNoise -
ج -سیگنال
د -هیچکدام
-436کدام یک ازموارد زیر به طورمستقیم در یک شبکه نظیر به نظیرایجاد شده با ویندوز xpنمی تواند به
اشتراک گذاشت؟
الف -پوشه
ب -ارتباط اینترنت
ج -فایل
د -اسکنر
-431کدام یک درمورد اتصال مستقیم دو رایانه با کابل  cat0صحیح نیست؟
الف -شبکه نظیر به نظیر است.
ب -باید از کابلCrossoverاستفاده شود.
ج -باید به صورتWorkgroupتنظیم شود.
د -امکان پذیر نیست.
-438کامپیوترهای شرکت کننده درشبکه peer to peerنیازبه پیکربندیLAN......یکسان دارند؟
الف -حداقل یک پروتکل
ب -حداقل دو پروتکل

ج -حداقل سه پروتکل
د -حداقل چهارپروتکل
-439کدام یک ازمفاهیم زیر آدرس دهی محلی اتوماتیک IPدر ویندوز نامیده می شود؟
الفAPIPA -
بISP -
جTCP/IP -
دNetbue -
-423در ویندوز xpازکدام پروتکل در الیه های شبکه استفاده می شود؟
الفTCP -
بIP -
جIPX -
دSPX -
-427چگونگی اتصال ایستگاهها ازطریق کانال فیزیکی به یکدیگر........آن شبکه راتعیین مینماید؟
الف -راهکار
ب -توپولوژی
ج -پروتکل
د -الیه فیزیکی
-423واحد پهنای باندچیست؟
الفBps -
بCm -
جMm -
دM -
-422انواع روشهای برقرارارتباط عبارتنداز؟
الف -یک طرفه-دوطرفه-چندطرفه
ب -یک طرفه-دوطرفه همزمان-چندطرفه
ج -یک طرفه-دوطرفه غیرهمزمان -چندطرفه همزمان
د -یک طرفه -دوطرفه غیرهمزمان -دوطرفه همزمان
OSI-424چندالیه دارد؟
الف3 -
ب0 -
ج0 -
د0 -
 TCP/IP-420چندالیه دارد؟
الف0 -
ب0 -
ج1 -
د0 -
-426دراین توپولوژی ارتباط تمامی ماشینهای شبکه ازطریق یک"گره"مرکزی برقرار می شود؟
الفBus -
بRing -

جStar -
دHybrid -
-421کدام مدل برای شبکه internetمورد استفاده است؟
الفTCP/IP -
بOSI -
جISO -
دIPX -
-428اگرنیاز به ارتباط بایک شبکه netwareناول باشد از چه پروتکلی بایداستفاده شود؟
الفOSI -
بIPX -
جTCP/IP -
دNave -
-429کدام یک ازگزینه ها ازراه های ارتباط با اینترنت نیست؟
الفE5 -
بADSL -
جwireless -

دcat 0e -

-443مشخصه خطوط ........E7است؟
الف -تفاوت رقم های ابتدای شماره با شماره های تلفن عادی است.
ب -ازفناوری بیسیم استفاده می کنند.
ج -ازفناوری  cat 0eاستفاده می کنند
د -کامال دیجیتال هستند و انتقال اطالعات روی آن ها به صورت آنالوگ صورت نمی گیرد.
-447از تجهیزات شبکه است که بسته های ورودی را به همه پورتهای خودارسال می کند؟
الفHUB -
بSwitch -
جserver -

دclient -

-443کدام دستگاه در الیه پیوند داده ها فعالیت می کند؟
الفHUB -
بCat0 -

جSwitch -
دCat 0e -
-442ازتجهیزات شبکه که بسته ورودی را فقط به پورتی که به سیستم مقصد منتهی می شودارسال می کند؟
الفserver -
بswitch -
جHUB -
دClient -
-444برای وصل کردن دوسگمنت شبکه به کارمی رود؟
الفBridge -

بswitch -
جRouter -
دHUB -
-440کدام یک از گروه های کابل UTPبرای مبادله اطالعات باسرعت Mbps733مناسب می باشد؟
الفCAT-3 -
بcat-3 -
جCAT-0 -

دCAT-0 -

-446کدام یک از کابل های زیر ارزان ترین نوع رسانه انتقال می باشد؟
الف -فیبرنوری

بUTP -
ج -هم محور
دSTP -

-441کدام کابل در سرعت هایMbps733استفاده نمی شود؟
الف -هم محور
بUTP -
ج -فیبرنوری
دSTP -
-448در کابل شبکه داده هاچندبیتی هستند؟
الف2 -
ب0 -
ج51 -
د5 -
-449در کدام توپولوژی از Tokenبرای انتقال اطالعات استفاده می شود؟
الفRing -
بstar -
جBus -
دMesh -
-403در ویندوزxpازکدام پروتکل در الیه شبکه استفاده می شود؟
الفTCP -
بIP -
جIPX -
دSPX -
-407مدل هفت الیه ای مرجع برای بررسی شبکه........نام دارد.
الفTCP/IP -
بOSI -

جSNA -
دApple talk -
-403به بسته های تولید شده در الیه شبکه........می گویند؟

الفDatagram -
بFrame -
جpacket -
دToken -
-402به ساختار درونی یک شبکه رایانه ای که ویژگی های شبکه را مشخص می کند........گفته می شود.
الف -توپولوژی درونی.
ب -معماری شبکه
ج -ترمونولوژی شبکه
د -پروتکل شبکه
 Router-404درکدام الیه کار می کند؟
الف -فیزیکی
ب -پیوند داده
ج -شبکه
د -انتقال
-400کدام گروه ازپروتکل های الیه کاربردی هستند؟
الفIPX-TCP-FTP -
بIPX-SMTP-NNTP -

جSNTP-RDP-NNTP -
دHTTP-IP-NetBEUI -
-406کدام گزینه باعث کاهش امنیت شبکه می شود؟
الف -الزام کاربران به استفاده از کلمه عبور پیچیده
ب -تعیین مدت اعتبار کلمه عبور و اجبار کاربر به تغییر ان
ج -اعطای اختیارات کامل به کاربر برای تعیین ازادانه کلمه عبور دلخواه
د -سلب اختیار تغییر کلمه عبور از کاربر
-401برای تعیین هویت کاربران شبکه کدام پروتکل امنیتی در سیستم عامل شبکه ویندوز 3333سرور مورد
استفاده قرار می گیرد؟
الفIPSec -
بSSL -
جKerberos -

دuser level -
-408کدام گزینه از انواع تهدیدات ممکن برای یک سیستم اطالعاتی نیست؟
الف dos -حمله برای جلوگیری از سرویس دهی
ب -حمله برای دستکاری
ج -حمله برای پراکندگی
د -حمله برای دسترسی
-409کدام گزینه ازموارد حفاظت از شبکه نیست؟
الف -تضمین سالمت داده ها
ب -استفاده از ups
ج -تهیه پشتیبان
د -جلوگیری از ارتباط

-463کدام نام برای نامگذاری در شبکه برای کامپیوتر درست انتخاب شده است؟
الفRoom_5,53 -
بRoom- 5-53 -

جRoom 533 -
دRoom 530 -

-467برای این که شبکه بتواند آدرس  IPرا بصورت اتوماتیک در نظر بگیرد کدام مورد را در کادر محاوره ای
 TCP/IPباید انتخاب نمود:
الفoption an IP address Automatically -
بUse the following IP address -

جUse the following DNS server address -
دIp static -
-463برای ایجاد شبکه بر پایه ویندوز باید کدام آیتم در کالینت نصب شده باشد؟
الفClient server for Netware -
ب) Internet protocol (TCP -

جClient for Microsoft Network -
دFile and printer sharing for Microsoft Networks -
-462آیتم های متداول که کالینت شبکه محلی نیاز ندارد کدام هستند؟
الفClient for Microsoft Network -

بFile and printer sharing for Microsoft Networks -
ج) Internet protocol (TCP -
دGetway -
-464برای تغییر نام  Computerاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -در پوشه  Control Panelاز آیکن  Systemسربرگ  Computer Nameرا انتخاب نموده و از گزینه
 Changeاستفاده می کنیم.
ب -در  Startگزینه  Folder Optionرا انتخاب نموده و ازگزینه  Changeاستفاده می کنیم.

ج -در پوشه  Control Panelگزینه  Folder Optionرا انتخاب نموده و سپس  Change Nameرا انتخاب می
کنیم.
د -راست کلیک بر روی آیکن  this pcو انتخاب گزینه Rename

-460اصلی ترین تفاوت ویندوز سرور و ویندوزعادی در بحث  Remote Desktopچیست؟
الف -در تعداد کاربرانی که همزمان می توانند از یک سیستم استفاده کنند.
ب -در پشتیبانی از تم های ویندوز
ج -در سرعت کار و قدرت سرورها
د -هیچ تفاوتی ندارند
-466کدامیک می توانند جز منابع محلی در کامپیوتر دور باشند؟
الف -پردازنده ها Cpu
ب -درایوها هارد Hard disk drive
ج -حافظه Ram
د -حافظه Rom
-461کدام گزینه در مورد  Remote Desktopاشتباه است؟

الف Remote Desktop -باید در شبکه های محلی صورت گیرد.
ب -با  Ipمی توان Remoteکرد.
ج Remote Desktop -توان اتصال به کامپیوترهای دیگر با سطح بسیار باالئی از اختیارات است.
د Remote Desktop -در اصل نمی تواند  loginواقعی داشته باشد
 Login-468هایی قابل  remoteشدن هستند که :
الف -حداقل یکبار به صورت محلی  loginکرده باشند.
ب password -داشته باشد

ج -دارای پوشه  documentباشد.
د -در داخل شبکه  Lanباشند.
-469برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته مجوزهای کاربری در درایوهای  ntfsکدام گزینه صحیح است؟
الف -تیک زدن گزینه  advanced file securityاز control panel
ب -تبدیل درایو به  fat33وتیک زدن گزینه  advanced file securityاز control panel
ج -برداشتن تیک گزینه  use simple file shearingاز folder option
د -تیک زدن گزینه  advanced file securityاز folder option
-413پیش فرض ویندوز در هنگام اشتراک گذاری فایل کدام می باشد؟
الفSimple file sharing -

بAdvanced file sharing -
جVPN -
دPPP -
-417از کدام راه می توان به چاپگر به اشتراک گذاشته شده دسترسی پیدا نمود؟
الف -از طریق LAN
ب -از طریق WAN
ج -ازطریق اینترنت
د -از طریق  LANو  WANو اینترنت
-413به  Remote Desktopاز چند طریق می توان دسترسی پیدا نمود؟
الف -از طریق Lan/Wan
ب -از طریق Dial-up
ج -ازطریق اینترنت
د -از طریق  Lan/Wanو اینترنت
-412سازمان هایی که با هدف کسب سود تشکیل می شوند را چه می نامند ؟
الف -سازمان های تولیدی
ب -سازمان های خدماتی
ج -سازمان های خصوصی
د -سازمان های انتفاعی
-414کدام جمله غلط است ؟
الف -تجارت الکترونیکی( ) e-commerceتنها شامل مسائل مربوط به خرید و فروش اینترنت می باشد.
ب -تجارت الکترونیکی زیرمجموعه ای از  e-businessاست.
ج -کسب و کار اینترنتی با تجارت الکترونیکی متفاوت است.
د -به مباحث بازاریابی  ،مالی و خرید و فروش ،ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش تجارت الکترونیکی گویند.

-410ایجاد امپراتوری اطالعات ,اخبار و آموزش به کدام نوع کسب و کار مربوط می شود؟
الف -اینترنتی
ب -خانگی
ج -کوچک
د -خانوادگی
-416مسئول کلیه وظایف و فعالیت هایی هستند که در یک واحد یا سازمان انجام می شود ؟
الف -مدیران تخصصی
ب -مدیران عمومی
ج -مدیران عملیاتی
د -مدیران عالی
-411در کدام مرحله از مراحل تجزیه و تحلیل سیستم )برسی وضع حقوق و مزایای کارمند یک اداره( مورد
بررسی قرار می گیرد؟
الف -تهیه و تنظیم طرح مقدماتی تجزیه و تحلیل
ب -تشخیص و بیان مشکل و تعیین حدود آن
ج -جمع آوری و ثبت اطالعات
د -اجرا و استقرار طرح پیشنهادی
-418معادل عدد دهدهی )78(73در مبنای دودویی کدام است؟
الف55555 -
ب55555 -
ج55555 -
د55555 -

