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  شود؟ می استفاده مالی و حسابرسی امور انجام براي زیر کاربردي هاي برنامه از کدامیک از .1

1 (Access  2 (excel 3 (Calculator  4 (موارد همه  

  شود؟ می استفاده افزاري نرم چه از اینترنت طریق از نامه یک ارسال و ایجاد براي .2

  گسترده صفحه تولید افزار نرم) 2  اینترنت مرورگر افزار نرم) 1

  ms-word پرداز واژه افزار نرم) 4  حسابداري افزار نرم) 3

  .گیرد می قرار. ........... حافظه در شدن، اجرا براي برنامه .3

1 (RAM  2 (4  ثانویه) 3 جانبی (ROM  

  گیرد؟ می قرار استفاده مورد کلید کدام عمل یک انجام و دستور یک اجراي جهت .4

1 (enter  2 (escape 3 (end  4 (tab 

  .است هادي نیمه هاي حافظه جنس از و شود می محسوب نوشتنی هم و خواندنی هم...  حافظه .5

1 (CD  2 (RAM 3 (4  هارد (ROM  

  .شود می گفته... ........ دهد می خدمات کامپیوترها سایر به که کامپیوتري به شبکه یک در .6

1 (slave  2 (client 3 (server  4 (workgroup 

  گیرند؟ می اندازه واحد کدام با را cpu سرعت .7

1 ()megahertz (MHz  2 ()bits per second (Bps 

3 ()gigabytes (GB  4 ()Megabytes (MB 

  دارد؟ قرار حافظه کدام در کامپیوتري اندازي راه هاي دستورالعمل .8

1 (RAM  2 (ROM 3 (اصلی) 4  فرعی  

 حملـه  سیسـتم  از اي نـواحی  یا و اجرایی برنامه یک به که هستند کوچکی افزاري نرم هايبرنامه ها..................  .9

  .کنند می مختل را آن اجراي و کرده

1 (Scam  2 (virus 3 (ISP  4 (ISDN 

  باشد؟ می ها عامل سیستم انواع از دسته کدام از windows server 2000 عامل سیستم .10

  کاره چند – کاربره تک) 2  کاره تک – کاربره تک) 1

  بالدرنگ) 4  کاره چند – کاربره چند) 3
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  .است. ......... هاي فایل به مربوط wav پسوند و...  هاي فایل به مربوط txt پسوند .11

  تصویري - متنی) 2 صوتی – اجرایی) 1

  صوتی - اجرایی) 4  صوتی - متنی) 3

  .کنیم می استفاده... ......... از نوارها کردن فعال غیر یا کردن فعال براي .12

1 (file/toolbars  2 (edit/view 

3 (view/toolbar  4 (edit/toolbar 

  کرد؟ جستجو توان نمی را زیر موارد از کدامیک find ابزار توسط .13

  (style) متن سبک) 2  (color) متن رنگ) 1

  (page number) صفحه شماره) 4  (font size) متن اندازه) 3

  شود؟ می استفاده کلیدي چه از چاپ نمایش پیش به رفتن براي .14

1 (ctrl+F2  2 (Alt+F1 

3 (ctrl+F9  4 (Shift+enter 

  :از word افزار نرم در کاغذ حاشیه تنظیم براي .15

  .کنیم می استفاده edit منوي از page setup فرمان) 1

  .کنیم می استفاده insert منوي از page setup فرمان) 2

  .کنیم می استفاده file منوي از page setup فرمان) 3

  .کنیم می استفاده view منوي از page setup فرمان) 4

  داد؟ تغییر را پاراگراف یک خطوط بین فاصله توان می word افزار نرم در اي محاوره کادر کدام از استفاده با .16

1 (paragraph  2 (font 

3 (character spacing  4 (line expanded 

  شود؟ نمی محسوب فرمول زیر موارد از کدامیک excel در .17

1 (= B1+A1  2 (5 +7=  

3 (= sum (A1:A5)  4 (= max (A1:A5) 

  .شود می انجام کپی عمل باشد،...  کلید فشار همراه به sheet نام روي Drag عمل اگر .18

1 (ctrl  2 (tab 3 (shift  4 (alt 
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  کرد؟ لغو توان می را فرمان چند تا آن کمک به و چیست undo فرمان بر میان کلید .19

1 (ctrl+Y,14  2 (ctrl+z,16 

3 (ctrl+Y,16  4 (ctrl+z,14 

  شود؟ می استفاده فرمان کدام از power point افزار نرم در اسالید درون اجزاي سازي متحرك براي .20

1 (custom animation  2 (animate slide 

3 (slide transition  4 (custom transition 

  دارد؟ کاربرد زیر علوم از کدامیک در کامپیوتر .21

  سه هر) 4  عمران مهندسی) 3 پزشکی) 2  مخابرات) 1

  است؟ چگونه مغناطیسی هاي دیسک اطالعات به دسترسی .22

  مستقیم) 4  موازي) 3 ترتیبی) 2  گام به گام) 1

23. Cpu شود می گفته... ........... واحد به.  

  حافظه) 4  منطق و محاسبه) 3 مرکزي پردازشگر) 2  کنترل) 1

  .نامند می ................ عمل را حافظه به جدید داده کردن وارد عمل .24

  هیچکدام) 4  نوشتن و خواندن) 3 نوشتن) 2  خواندن) 1

  است؟ خروجی زیر هاي دستگاه از کدامیک .25

  ماوس) 4  چاپگر) 3 کلید صفحه) 2  اسکنر) 1

  نیست؟ افزار سخت جزء کدامیک .26

  عامل سیستم) 4  کنترل واحد) 3 کلید صفحه) 2  حافظه واحد) 1

  است؟ چقدر بیتی n کد یک با نمایش قابل کاراکترهاي تعداد .27

1 (n�  2 (2n 3 (����  4 (���� 

  است؟ اصلی حافظه گزینه کدام .28

1 (RAM  2 (Floppy disk 

3 (CD-ROM  4 (hard-disk 

  کند؟ می کار اساسی چه بر scanner دستگاه .29

  هیچکدام) 4  مغناطیسی جریان) 3 الکتریکی جریان) 2  نور تابش) 1
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  :با است برابر 10 مبناي در 2 مبناي در) 11010( عدد .30

1 (42  2 (34 3 (32  4 (26  

  دارد؟ را متنی فایل ویرایش و تهیه تایپ، امکان برنامه کدام .31

1 (paint  2 (notepad 3 (wordpad  4 (2  3 و  

  است؟ ضروري اطالعاتی چه جدید فایل نوع ثبت براي .32

  وب صفحه به مربوط اطالعات) 2  فایل پسوند) 1

  مورد سه هر) 4  فایل به مربوط توضیحات) 3

  است؟ باال سطح هاي زبان معرف گزینه کدام .33

1 (basic-machine code  2 (basic - fortarn 

3 (assembly - fortarn  4 (assembly - pascal 

  است؟ بیت چند معادل کاراکتر یک استاندارد کدگذاري اساس بر .34

1 (8  2 (16 3( 4  4 (32  

  باشد؟ تواند می مورد کدام کامپیوتر در دویی دو مبناي از استفاده دالیل از یکی .35

  مبنا این تر راحت فهم) 2  مدار بیشتر عملکرد بر اطمینان) 1

  .است بیشتر مبنا این کار سرعت) 4  2 مبنا هاي رقم بودن کم) 3

  شود؟ می گفته کامپیوتر از بخشی چه به افزار سخت .36

  الکترونیکی بردهاي و درایوها) 2  کامپیوتر فلزي هاي قسمت) 1

  گزینه سه هر) 4  کامپیوتر فیزیکی وسائل) 3

  نیست؟ وصل کامپیوتر به مستقیماً زیر هايدستگاه از کدامیک .37

  پرینتر) 4  کمکی حافظه) 3 منگنه کارت دستگاه) 2  مونیتور) 1

  شود؟ نمی استفاده ریبون از زیر چاپگر کدام در .38

  ايزنجیره) 4  ايحافظه ماتریس) 3 آفتابگردان چرخ) 2  حرارتی) 1

  است؟ کدام کند می تبدیل عکس بر و دیجیتال به را آنالوگ هاي سیگنال که دستگاهی .39

 CRT 3 (LCD  4 (Modem) 2  گرافیکی کارت) 1
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  چیست؟ کامپیوتر واژه معنی .40

 شمارنده) 4  گر محاسبه) 3 حسابرس) 2  حسابدار) 1

  است؟ ورودي دستگاه یک همواره زیر هاي دستگاه از یک کدام .41

1 (keyboard  2 (fax modem 

3 (floppy disk drive  4 (printer 

  است؟ بیشتر همه از شبکه کدام در اطالعات انتقال سرعت .42

1 (BUS  2 (Ring 3 (star  4 (LAN 

  .آیند می شمار به.. .......... هاي زبان جمله از اسمبلی زبان و ماشین زبان .43

  3 و 1 هاي گزینه) 4  میانی سطح) 3 پایین سطح) 2  باال سطح) 1

  دهد؟ می رخ Maximize دکمه براي اتفاقی چه پنجره، هر رساندن حداکثر به از پس .44

  شود می تبدیل restore دکمه به) 2  شود می حذف) 1

  کند نمی تغییر) 4  شود می نزدیک minimize دکمه به) 3

  کرد؟ انتخاب را پوشه یک محتویات تمام توان می زیر هاي روش از یک کدام با .45

  ctrl+A کلیدهاي دادن فشار) 1

  Edit/select All هاي گزینه انتخاب با) 2

  ها پوشه و ها فایل روي کلیک با) 3

  2 و 1 هاي گزینه) 4

  شود؟ می استفاده برنامه کدام از هارددیسک فضاي کردن آزاد و ضروري غیر هاي فایل حذف براي .46

1 (clipboard viewer  2 (disk deferagmenter 

3 (disk cleanup  4 (scan disk 

  نمود؟ تنظیم توان می control panel هاي قسمت کدام طریق از را جغرافیایی موقعیت .47

1 (regional setting  2 (modems 

3 (system  4 (date/time 

  دارد؟ قرار منو کدام در start up منوي .48

1 (start  2 (accessories 

3 (programs  4 (settings 
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  چیست؟ windows کار شروع فایل نام .49

1 (logo.Pmb  2 (logo.Sys 

3 (logos.Sys  4 (logow.Sys 

  :که است این کامپیوتر براي باینري منطق انتخاب علت .50

 اشـغال  حافظـه  در را کمتـري  محـل  رونـد  ایـن  و کنند می استفاده یک و صفر از فقط دویی دو در مبناي) 1

  .کند می

  .گیرد می انجام ترساده دو مبناي در محاسبات چون) 2

  .باشد می المان یک از الکتریسیته جریان نکردن یا کردن عبور مبناي بر کامپیوتر کار اساس چون) 3

  3 و 2 موارد) 4

  .باشد می. .............. از استفاده در چهارم نسل ویژگی .51

  ترانزیستور و IC) 2  مجتمع مدارات) 1

  خأل المپ و ترانزیستور) 4  پردازنده ریز) 3

  شود؟ می سنجیده زیر واحدهاي از کدامیک با کامپیوتر پردازش سرعت .52

  ثانیه در دستورالعمل میلیون) 2  ثانیه در کلمه میلیون) 1

  ثانیه در بایت میلیون) 4  ثانیه در بیت میلیون) 3

  .است... ......... با برابر بایت هر بیتی 32 پردازنده با کامپیوتر در .53

  بیت 4) 4  بیت 32) 3 بیت 16) 2  بیت 8) 1

  ... که گفت توان می Cache حافظه تعریف در .54

  .دارد قرار اصلی پردازنده و ram بین که است اصلی حافظه جزو) 1

  .است جانبی هايحافظه جزو) 2

  .دارد قرار دیسک فالپی و rom بین که است اصلی حافظه جزو) 3

  .است حافظه از بخشی) 4

  باشد؟ می عامل سیستم وظیفه برگیرنده در گزینه کدام .55

  cpu وقت دهنده تخصیص) 2  حافظه مدیریت) 1

  مورد سه هر) HARD WARE, USER  4 بین رابط) 3
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  است؟ بیشتر زیر کامپیوترهاي از کدامیک پردازش قدرت .56

    SUPER COMPUTERS بزرگ خیلی کامپیوترهاي) 1

  MAXI COMPUTERS بزرگ کامپیوترهاي) 2

  MICRO COMPUTERS شخصی کامپیوترهاي) 3

    MINI COMPUTER کوچک کامپیوترهاي) 4

  است؟ پایدار زیر هاي حافظه از کدامیک در اطالعات .57

  افزوده حافظه) 2  پنهان حافظه) 1

  ROM حافظه) RAM  4 حافظه) 3

  است؟ کاربردي افزارهاي نرم معرف زیر گزینه کدام .58

1 (Zernegra-auto CAD  2 (PC tools-DOS 

3 (Auto CAD-pascal  4 (NC-DOS 

  کند؟ می بیان را مانیتور و تلویزیون شباهت مورد کدام .59

  ها پیکسل تعداد) 2  گرافیک کارت) 1

  مورد سه هر) CRT  4 نمایش صفحه) 3

  کدامند؟ اسکنر و میکروفون .60

  ورودي دستگاه -خروجی دستگاه) 2  خروجی دستگاه -ورودي دستگاه) 1

  خروجی دستگاه -خروجی دستگاه) 4   ورودي دستگاه -ورودي دستگاه) 3

  کدامند؟ کنند می کار دیجیتال صورت به هم و آنالوگ صورت به هم که کامپیوترهایی .61

  کامپیوتر سوپر) 4  کامپیوتر مینی) 3 هیبرید) 2  مرکزي کامپیوتر) 1

  شود؟ می استفاده دستگاهی چه از حافظه و کامپیوتر به تصاویر انتقال براي .62

  چاپگر) 4  نوري قلم) 3 اسکنر) 2  کلید صفحه) 1

  :از عبارتست ها دیسک سایر به نسبت نوري هاي دیسک مزیت .63

  اطالعات کردن پاك قابلیت) 2  ابعاد محدودیت) 1

  مورد سه هر) 4  اطالعات پذیرش در زیاد ظرفیت) 3

  است؟ بیشتر بقیه از حافظه کدام سرعت .64

  RAM حافظه) 2  مغناطیسی نوار) 1
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  نوري دیسک) 4  سخت دیسک) 3

  گیرد؟ می انجام واحد کدام در اطالعات پردازش عمل .65

  اصلی حافظه) 2  منطق و حساب واحد) 1

  مورد سه هر) 4  کمکی حافظه) 3

  گردد؟ می تعیین اساسی چه بر Recycle Bin گنجایش .66

  هارددیسک فضاي از درصدي) RAM  2 فضاي از درصدي) 1

  گیگابایت) 4  کیلوبایت) 3

  کرد؟ باید چه ویندوز محیط به MS-DOS mod حالت از بازگشت براي .67

  .کنیم می روشن دوباره را کامپیوتر Restart دکمه با) 1

  .دهیم فشار را alt-enter کلیدهاي) 2

  .دهیم می فشار را Enter کلید DOS فرمان خط در) 3

  .بنویسیم را Exit کلید DOS فرمان خط در) 4

  است؟ کدام اینترنت نصب براي مناسب پورت .68

1 (LPT  2 (COM 3 (COM2  4 (مورد سه هر  

  چیست؟ Disk deferagmenter برنامه وظیفه .69

  سیستم اشکال رفع) 2  ها پوشه و ها فایل اشکاالت رفع) 1

  سازي منابع سازي یکپارچه) 4  پراکنده هاي فایل سازي یکپارچه) 3

  باشد؟ 98 ویندوز فرعی هايبرنامه جزو تواند می مورد کدام .70

1 (ICON  2 (Notepad 3 (desktop  4 (taskbar 

  است؟ کدام باال سطح نویسی برنامه زبان اولین .71

1 (fortran  2 (java 3 (pascal  4 (basic 

  .است. ............. آن در اطالعات و... .......... نوع از RAM اطالعات به دستیابی .72

  پایدار – مستقیم) 2  ناپایدار – مستقیم) 1

  پایدار - ترتیبی) 4  ناپایدار – ترتیبی) 3
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  کدامند؟ ترتیب به سرعت لحاظ از ها حافظه .73

      مغناطیسی نوار – سخت دیسک – نوري دیسک – اصلی حافظه) 1

  مغناطیسی نوار – نوري دیسک – سخت دیسک – اصلی حافظه) 2

  سخت دیسک – مغناطیسی نوار – نوري دیسک – اصلی حافظه) 3

  سخت دیسک – نوري دیسک – مغناطیسی نوار – اصلی حافظه) 4

  دهند؟ می قرار حافظه انواع از کدامیک روي را سیستم اندازي راه براي نیاز مورد و مهم اطالعات .74

1 (Floppy  2 (RAM 3 (ROM  4 (CD-ROM 

  :cache حافظه .75

  .است register همان) 1

  .است پنهان RAM در) 2

  .گیرد می قرار RAM و CPU بین) 3

  .گیرد می قرار CPU در) 4

  برعکس تبدیل کند؟ آنالوگ و به را دیجیتال هاي سیگنال تواند میروجی زیر خ ،کدام یک از تجهیزات ورودي  .76

1 (Graphic card  2 (Touch screen  3 (Modem  4( 1 2 و  

  چه کاربردي دارد؟ Spelling and Grammerابزار   .77

  رجمه متنت) 4  نظیم فاصله خطوطت) 3  غلط امالیی اصالح) 2  نظیم متنت) 1

  ؟نیستکدام گزینه صحیح   .78

  .باشد میموضوع  یک بااي از اطالعات به هم پیوسته در رابطه فایل مجموعه) 1

  .باشد میتاریخ ایجاد  ساعت، اندازه، داراي صفاتی از قبیل نوع، )Folder( وشهپ) 2

  .است ها فایلوشه محلی براي نگهداري پ) 3

  .شود میکه به آنها زیر پوشه گفته  شود میهاي دیگري نیز نگهداري وشهپ ،رون یک پوشهد) 4

  ؟نیست یا میان بر صحیحShortcut  کدام گزینه در مورد  .79

  .کنند میه برنامه اصلی یا فایل اصلی اشاره ب) 1

  .شود میر گوشه سمت چپ همه آنها عالمت فلش دیده د) 2

  .کنیم الزم است که برنامه اصلی دوباره نصب شود حذف راگر آنها ا) 3

  .هستند ها برنامهاه سریع دسترسی به ر) 4
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  ؟شود میتوسط کدام پنجره ساختار درختی پوشه نشان داده   .80

1 (My Computer  2 (Windows Explore 

3 (My Document  4 (Control panel  

  ترکیب کدام کلیدهاست؟ Editاز منوي  copyمعادل عمل  .81

1 (Alt+f4  2 (Ctrl+x  3 (Ctrl+c  4 (ctrl+z  

  چیست؟ Refresh گزینهکاربرد   .82

  درون پوشه  هاي فایلنتخاب کل ا) 2  درون پوشه هاي فایل کلیهذف ح) 1

  ازه کردن محتواي پنجرهت) 4  ازیابی کردن محتواي پوشهب) 3

  : ها فایلو  ها پوشهبراي تغییر نام دادن   .83

  .نیمه چپ انتخاب کرده از را Rename this folderوي پوشه مورد نظر کلیک کرده و گزینه ر) 1

  .انتخاب کرده را Rename و گزینهوي پوشه یا فایل مورد نظر کلیک راست کرده ر) 2

  .را انتخاب کرده f2 کلید نظر موردس از انتخاب پوشه یا فایل پ) 3

  ر سه مورده) 4

  ؟کنیم میاز کدام گزینه استفاده  )Recycle binدر  گرفتن قراربدون ( ها پوشهو  ها فایلجهت حذف دائمی   .84

1 (delete  2 (رانداختن د وشیدن ک Recycle bin  

3 (shift +del  4 (ctrl+del  

  ؟کند میمرتب  )نوع فایل(را بر اساس پسوند  ها آیکونکدام روش مرتب سازي   .85

1 (Type  2 (Size  3 (Comments  4 (Name 

  شود؟هاي غیر ضروري میهاي زیر سبب پاك شدن فایلکدام یک از برنامه  .86

1 (scan disk 2 (backup 3 (defragmenter 4 (disk cleanup  

  ؟شود میکدام گزینه استفاده  )Control Panel(یک سخت افزار جدید از تابلوي کنترل براي معرفی   .87

1( add remove program  2 (add new hardware  

3 (network connection  4 (display  

  ؟شود میهت تنظیمات صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده ج ،در کار با چاپگر   .88

1 (print preview  2 (page setup  3 (print  4 (send  
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  پیوست کرد؟ E-mailکمک  به رافایلی  توان میتوسط کدام فرمان   .89

1 (file  2 (Atachment  3 (Object   4 (Hyperlink  

  هاي مخرب نیست؟برنامه جزءهاي زیر کدام یک از برنامه  .90

  ها ویروس) 4  ها کرم) 3  رواها ت) 2  طاهاخ) 1

  اي باشد؟هاي رایانهیکی از اهداف ایجاد شبکه تواند میکدام گزینه   .91

 دیگر افرادستیابی غیر مجاز به اطالعات د) 2  چند نفره ي رایانه هاي بازينجام ا) 1

  ها سیستم شدنلوگیري از ویروسی ج) 4 جغرافیایی  هاي محدودیتذف ح) 3

  ؟گویند میچه  شود می ها دادهی که سبب اختالل در انتقال به امواج الکتریکی مزاحم  .92

  انال ارتباطی ک) 4  رعت انتقال س) 3  ویز ن) 2  هناي باندپ) 1

  اندازي کامپیوتر ضروري است؟هاي زیر براي راه کارتوجود کدام یک از   .93

  ارت صوتیک) 4  دموارت مک) 3  ارت گرافیکک) 2  ارت شبکهک) 1

  .را بست )جاري(پنجره فعال  توان می..... ه کمک ب ،xp  در محیط ویندوز  .94

1 (Alt+f4  

    Close  لیک در سمت چپ میله عنوان و انتخابک) 2

  x آیکون روي برلیک ک) 3

  ر سه مورده) 4

  : از استواحد سرعت چاپگر بر حسب نوع چاپگر عبارت   .95

 مه موارده) 4  ثانیه درر کاراکت) 3  ر در دقیقهکاراکت) 2   ط در دقیقهخ) 1

   ؟اطالعات معادل کدام عبارت زیر استفن آوري   .96

1 (Input Unit   2 (Information Technology    

3 (Information Data   4 (Information processing    

   ؟یی و سرعت سیستم به کدام مورد زیر مرتبط استآکار  .97

 Hard diskسرعت ) C.P.U   2سرعت ) 1

  هر سه مورد  )R.A.M   4میزان حافظه  )3

  :  شود میمحل نگهداري اسناد و اطالعات در کامپیوتر گفته  به  .98

  My Computer   4 (My Document) 3  پوشه ) 2  فایل ) 1
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   .تاس ................ رکوچکترین واحد شمارش حافظه در کامپیوت  .99

1 (Byte  2( bit   3 (Mb   4 (MB  

   کنیم؟ میهاي غیر مجاور از کدام کلید استفاده پوشه و ها فایلبراي انتخاب   .100

1 (Alt  2 (Ctrl  3 (Shift  4 (Tab 

   .داشاره کر ................ هب توان میاز جمله نرم افزارهاي سیستمی   .101

 هاي کاربرديبرنامه) 2  کامپیوتري  هاي بازي) 1

  هاي آموزشی برنامه) 4  سیستم عامل  )3

   ؟سیستم عامل در حال حاضر چیستپر استفاده ترین نوع   .102

1 (Linux   2 (Windows   3 (Dos   4 (Macos  

   ؟کدام است شود میاجرا   Copyو   Cutدستوري که بعد از   .103

1 (Properties  2 (paste    3 (Delete    4 (send to  

   ؟نیستکدام مورد پسوند یک فایل تصویري   .104

1 (tif   2 (gif   3 (jpg   4 (rtf  

   شود؟ میبراي استفاده از نمودار درختی از کدام کلید ترکیبی استفاده   .105

1 (Win+L   2 (win+E   3( Alt+T   4( Ctrl+T   

   .شود میگفته  .................. ریت و فیزیکی یک کامپیوتوبه بخش قابل ر  .106

  L.C.D )4  افزار نرم) CASE   3) 2  سخت افزار ) 1

   ؟را دارد CD  writeو  DVDکدام وسیله قابلیت خواندن   .107

1 (CD writer   2 (DVD ROM   3 (Combo   4 (کدام هیچ 

   کنیم؟ میبراي تکثیر یک فایل از کدام دستور استفاده   .108

1 (Cut   2 (Copy   3 (Rename   4 (Delete   

   کنیم؟ میدر صورتی که نامش را ندانیم چه عبارتی را تایپ   Wordبراي جستجوي فایلی از برنامه   .109

1 (doc *?   2 (doc *.   3 (doc.!   4 (.doc ?  *  

   کنیم؟ میبراي بازیافت یک فایل از سطل زباله کدام دستور را انتخاب   .110

1( Restore  2 (Cut  3 (delete  4( 1  2یا  
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   ؟نیستکدامیک از موارد زیر یک نرم افزار   .111

 office  3 (Acrobat Reader   4 (modem) 2  سیستم عامل )1

112.  MB 50 ؟چند کیلوبایت است   

1 (512 × 102   2 (5 × 104  3 (512 × 103  4 (500 × 103   

   ؟نیستند  Desktopکدامیک از موارد زیر جزو چهار آیکون اصلی   .113

1 (My Computer   2 (Internet Explorer   

3 (My Network places   4 (Show Desktop    

114.  Quick launch  ؟در کدام قسمت قرار دارد   

  نوار وظیفه ) 4  نوار منو ) 3  نوار عنوان ) 2  نوار وضعیت ) 1

   ؟چیست  Paintپسوند برنامه   .115

1 (JPG  2 (gif   3 (tif   4 (bmp   

   شود؟ میاطالعات کدام حافظه با قطع برق پاك   .116

1 (RAM   2 (ROM   3 (CD   4 (HDD  

   ؟است CPUکدام گزینه بیانگر واحد سنجش سرعت   .117

  مگاپیکسل ) 4  مگابایت ) 3  کیلوبایت ) 2  مگاهرتز ) 1

   ؟نوار استاندارد کدامند) Default(هاي پیش فرض گزینه  .118

1 (Back , Forward , Up , search , Folders , view  

2 (Back , forward , Up , Copy , search , Folders    

3 (Back , forward , Copy , search  

4 (Back , Forward , Up , Cut , Folders , views    

  :  desktopبراي تغییر عکس زمینه   .119

1(Properties Themes Background   کلیک راست رويdesktop  

2(Properties Background  Themes    کلیک راست رويdesktop   

3(Properties Desktop  Background    کلیک راست رويdesktop   

4(Properties  Desktop  Themes    کلیک راست رويdesktop   
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120.  Stand By  شود؟ میسیستم از کدام قسمت فعال   

1 (control panel  power options   

2 (Display properties  Screen saver  power    

   2و  1) 3

4 (control panel  System  

   ؟ذخیره می شوند Romچه نوع اطالعاتی در حافظه   .121

  اندازي سیستماطالعات کلی مربوط به راه) 1

   آن است  اي که سیستم عضواطالعات مربوط به شبکه) 2

  کند یمافزارها تولید عاتی که کاربر هنگام کار با نرمطالا) 3

  هر سه مورد) 4

   ؟دارد عهده برافزار زیر وظیفه پردازش اطالعات را ام سختکد  .122

1 (RAM 2 (HDD   3 (CPU  4 (FDD   

   ؟باشند توانند میحداکثر چقدر  XPدر ویندوز NTFS هاي پارتیشن  .123

1 (32GB   2( 16GB   3( 8GB  4 (16TB  

   شود؟ میکدام گزینه در نوار استاندارد جهت نمایش نمودار درختی استفاده   .124

1 (Views   2 (Back   3 (Folders   4 (Up   

  : براي نمایش ساعت دستگاه در نوار وظیفه   .125

1(Properties Hide the clock   کلیک راست روي نوار وظیفه  

2( Properties show the clock    کلیک راست روي نوار وظیفه  

3(Toolbars Time &Date    کلیک راست روي نوار وظیفه  

   3و  1) 4

  :ترتیب از باال به پایین عبارتند ازهاي ویندوز بهترتیب قرارگیري نوارها در پنجره  .126

  استاندارد  ،وضعیت ،منو ،عنوان) 2  آدرس  ،استاندارد ،منو ،نوانع) 1

  آدرس  ،ابزار ،منو ،عنوان) 4  استاندارد  ،زاراب ،منو ،نوانع) 3

   .رود به کار می ... براي  wordدر برنامه  format painterابزار  .127

 کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر کپی) 1

 بندي یک پاراگراف به یک یا چند پاراگراف دیگر کردن قالبکپی) 2
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 جا کردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر بهجا) 3

 همه موارد ) 4

  .مرا می فشاری ... یکلید ترکیب ،براي انتقال به ابتداي سند  .128

1(Ctrl+Home  2 (Ctrl +End    3 (Ctrl +    4 (Ctrl+    

   رود؟ میبراي چه منظوري به کار   Drawيودر من  orderگزینه  .129

  )دبودن نسبت به کاربر تر عقبز نظر جلوتر و ا(براي تعیین ترتیب قرارگیري اشیا نسبت به هم ) 1

بـودن   تـر  عقـب ز نظـر جلـوتر و   ا(براي تعیین ترتیب قرارگیري اشیاء نسبت به متنهاي موجود در صـفحه  ) 2

  )چشم کاربرنسبت به 

 براي تعیین محل قرارگیري اشیاء در صفحه سند ) 3

 صحیح است  2و  1ي گزینه ها) 4

   .دانجام پذیر ... هبهتر است با کمک گزین ،چاپ صفحات سند به صورت دورو  .130

1(Odd pages   وEven pages    2 (Current page   

3(print what    4 (دگزینه خاصی براي این کار وجود ندار.   

   کنید؟ میانتخاب   Excelبراي نمایش عدد به صورت واحد پول کدام قالب را براي خانه   .131

1 (Pecentage   2 (Accounting   3 (special   4 (custom    

را انتخـاب   ......... ده در هنگـام رسـم نمـودار   به صورت جـدول در کنـار نمـودار رسـم شـ      ها دادهبراي نمایش   .132

  .کنیم می

 show data table , Data tableاز تب ) Deta table , Deta labels  2از تب ) 1

  کدامهیچ) show legend, Legend  4از تب ) 3

   ؟چیست = TRUNC) -2/10(  عخروجی تاب   .133

1 (102-  2 (10-  3 (11-  4 (9-  

   ؟چیست = MOD) 18 ،4(خروجی تابع   .134

1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

   ؟چیست  Handoutمنظور از  ،در پاورپوینت  .135

  .داسالید اول هر فایل پاورپوینت را گوین) 1

  .داسالید آخر هر فایل پاورپوینت را گوین) 2
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  .گیرد میو در اختیار دیگران قرار  شود میبه اسالیدهایی که چاپ ) 3

  .شود میم م گفته  35به اسالید ) 4

   ؟عکس را در تمامی اسالیدها به صورت مشترك نمایش داد توان میچگونه   .136

    Slide layoutبا استفاده از ) Slide sorter    2ا استفاده از ب) 1

    Header &footerبا استفاده از ) Slide Master    4ا استفاده از ب) 3

   ؟نیست  "Custom Animation"بندي حرکتی در کدامیک از دسته  .137

1 (Entrance   2 (Exit   3 (Moving   4 (Emphasis    

   ؟به هر عنصر در اسالید داد چند تاست توان میکه  هایی حرکتتعداد   .138

  ر تعداد که الزم باشد ه) 4  تا  5داکثر ح) 3  تا  3داکثر ح) 2  قط یکی ف) 1

   ؟چیست ) Primary Key(کلید اصلی   .139

  .دهر مقداري را داشته باش تواند میفیلد دلخواه در جدول که ) 1

  .دداشته باش تواند میرا  textفیلد دلخواه در جدول که فقط مقادیر خاص از نوع ) 2

  .دبپذیر تواند میفیلد دلخواه در جدول که فقط مقادیر غیر تکراري را ) 3

  .دکلید اصلی باش تواند میشده  Indexفقط فیلد ) 4

   ؟از آن بهره گرفت چه نام دارد توان می  Accessزبان برنامه نویسی که در   .140

1 (VBA   2 (Delphi   3 (C++   4 (Foxpro    

  :  نیستندکدامیک از انواع فیلتر   .141

1 (by selection   2 (by Excluding selection     

3 (by form   4 (by typing    

  : ر مناسب استکدام عنص ،گزینه را انتخاب کند 2براي اینکه کاربر بتواند در مورد یک فیلد همزمان   .142

1 (Check box   2 (combo box   3 (option batton   4 (text box    

   ؟تبلیغاتی چیست هاي ایمیلگیري نام محل قرار)  Email(در صندوق پستی   .143

1 (Inbox  2 (Drafts   3 (Bulk   4 (Trash  

   .تاس ............ هکوچکترین شبک  .144

1 (CAN   2 (LAN   3 (PAN  4 (MAN   
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  : شبکه داخلی یک سازمان است  .145

1 (Internet   2 (Intranet  3 (Extranet   4 (FTP   

  کوچکترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر چیست؟  .146

1 (Bit  2 (Byte  3 ( گیگابایت) 4  حافظه کمکی  

  کدام حافظه، ظرفیت بیشتري دارد؟  .147

1 (EP ROM  2 (3  حافظه ثانویه (RAM   4 (هارددیسک  

  رد کرد؟را به کامپیوتر وا) متنی و تصویري(اطالعات  توان میبا کدام دستگاه   .148

  چاپگر) 4  پالتر) 3  ماوس) 2  اسکنر ) 1

  .شود میباز  ... يمنوي سیستم با فشردن همزمان کلیدها  .149

1 (Alt + Shift   2 (Alt + Space  3 (Alt + Ctrl   4 (Shift + Space 

  ین نگهداشت؟ئ، هنگام کلیک بر روي آنها، باید کدام کلید را پاها فایلبراي انتخاب غیرمتوالی   .150

1 (Ctrl  2 (C  3 (V   4 (Shift 

  ؟شود میچگونه فایل ذخیره   .151

 Fileاز منوي  Saveبا انتخاب ) Edit  2از منوي  Saveبا انتخاب ) 1

 Fileاز منوي  Closeبا انتخاب ) File  4از منوي  Newبا انتخاب ) 3

  ؟شود مینوار وضعیت گفته  ،به کدامیک از موارد زیر  .152

  Desktopنوار پایین ) 1

  .دهنده وضعیت پنجره استپایین پنجره که نشاننوار ) 2

  نوار رنگی باالي پنجره) 3

  وي صفحهر موجود بر هاي آیکونبه ) 4

153.  Taskbar در ویندوز شامل کدامیک از موارد زیر است؟  

  اجرا حال درهاي برنامه) Start   2دکمه ) 1

  ها گزینهتمام ) Quick Launch  4نوار ابزار ) 3

  فرمان باید استفاده کرد؟ کدام ازبراي تبدیل یک خانه به چند قسمت،   .154

1 (Merge Cells  2 (Delete   3 (Split Cells  4 (Insert Cells  
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  استفاده کرد؟ توان میافزاري از چه نرم Recycle Binموجود در  هاي فایلبراي حذف   .155

1 (Disk Clean Up   2 (Scan Disk  3 (Remove Program  4 (Defragment  

   دهد؟ میاي مشخص را انجام ي کامپیوتري است که وظیفه برنامهکدام یک از موارد زیر   .156

  یستم عامل س) 4  رم افزار ن) 3  یکربندي پ) 2  یسک د) 1

   دهد؟ میکدام یک از موارد زیر امکان ذخیره و انجام عملیات روي اطالعات بیتی را   .157

  افظه ح) 4  ایت ب) 3  دارم) 2  یزپردازنده ر) 1

   دهد؟ هاي زیر امکان ذخیره سازي اطالعات حتی بعد از خاموش شدن کامپیوتر را می کدام یک از مکانیزم  .158

  سخت افزار) 2  (Peripheral)ملحقات ) 1

   دیسک فشرده) 4  دیسک سخت) 3

ذخیره سازي اطالعات است که یک تکـه پالسـتیک داخـل یـک محـافظ       ي وسیلهکدام یک از موارد زیر یک   .159

   ؟پالستیکی قرار گرفته است

   ریزپردازنده) 4  ورودي  ي وسیله) 3  یسک فالپی د) 2  خت افزار س) 1

   شود؟ میاطالعات روي دیسک استفاده  ي ذخیرهکدام یک از دستورات زیر براي   .160

1 (Copy  2 (Edit  3 (Format   4 (Save  

   ؟کدام یک از موارد زیر به معنی ایجاد تغییرات در محتواي یک فایل است  .161

1 (Crop  2 (Edit  3 (Justify   4 (Insert 

   ؟کدام یک از موارد زیر است) hard copy(منظور از کپی سخت   .162

1 (prompt  2 ( شدهچاپ يبرگه) 4  پردازش اطالعات ) 3  کاراکتر  

  ؟شود میمقاله و انواع دیگر مستندات استفاده  ،براي تولید نامهکدام یک از موارد زیر   .163

  سیستم عامل) 4   گسترده صفحه) 3  متن  پردازشگر) 2  ایگاه داده پ) 1

   باشد؟ میکدام یک از موارد زیر مخصوص نگهداري حجم زیادي از اطالعات   .164

  فایل) 4  ایگاه داده پ) 3  یستم عامل س) 2   گسترده صفحه) 1

دهـی  هـا سـازمان   از سـلول  یکامپیوتري است که اطالعات را در ردیف و ستون ي برنامهام یک از موارد زیر کد  .165

   کند؟ می

   نشر رومیزي) 4  پردازشگر متن ) 3  گسترده  صفحه) 2   داده پایگاه) 1
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   ؟اطالعات در کامپیوتر هستند شوند و نمایانگر میساخته  1و  0اعدادي که از   .166

  گیگابایت) 4  عداد دوتایی ا) 3  یلوبایت ک) 2  گابایت م) 1

اطالعـات یـا    هـاي ورودي و خوانـدن  طالعات ورودي از دسـتگاه اي که هر کامپیوتر براي تفسیر اي پایه برنامه  .167

  : نیاز دارد عبارت است از  ها دیسکنوشتن اطالعات روي 

  سیستم عامل) 4  یزپردازنده ر) 3  ودم م) 2  متن  پردازشگر) 1

پیـدا   پایگاه داده، بـا شـرایط مشـخص شـده توسـط کـاربر       صفحات اینترنت را در یک ،کدام یک از موارد زیر  .168

   کند؟ می

   www) 4  وتور جستجوم) 3  ینترنت ا) 2  بکه ش) 1

   ؟حفظ کند تواند میکدام یک از موارد زیر تنها یک نوع از اطالعات را   .169

   فایل) 4  کورد ر) field(  2 (query   3(یدان م) 1

   ؟کدام یک از موارد زیر نام دیگر ریزپردازنده است  .170

  CPU) 4  ابعت) chip  3) 2  دارم) 1

یم یـا غیـر مسـتقیم بـه یکـدیگر      که مسـتق  شود میرا شامل  کامپیوترهااي از کدام یک از موارد زیر مجموعه  .171

   متصلند؟

  LAN  4 (WAN) 3  بکهش) 2  ینترنت ا) 1

  شود؟ رد زیر یک کامپیوتر متصل به شبکه است که توسط چندین کاربر استفاده مییک از موا کدام  .172

  server) 4  اینترنت) 3  پرینتر) 2  کامپیوترابر) 1

173.  ctrl +c  وctrl +v  به ترتیب چه کاري را در محیطwindows   ـ ( دهنـد؟  میانجام ه ترتیـب از راسـت بـه    ب

   )پچ

1 (paste, copy  2 (copy, paste  3 (delete, copy   4 (delete , paste  

  ؟ شود میو معموالً به صورت غیر قانونی تولید  شود، می ها برنامهکدام یک از موارد زیر باعث خرابی   .174

1 (Bug  2 (4  یروسو) 3  ایت ب (chip   

   ؟هاي بولی زیر کامل نیستکدام یک از مجموعه  .175

1 ((E){NOR}  2 ((D){NAND}   3 ((c){AND,OR}  4 (A{ AND,NOT}  

  .......... ROMهاي حافظه در  .176

  خواند واطالعات نوشت  توان می) 1
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  خواند توان نمیاطالعات نوشت ولی  توان می) 2

  خواند توان میاطالعات نوشت ولی  توان نمی) 3

  اطالعات را نوشت یا خواند توان نمی) 4

  .......… RAM هايحافظه در  .177

  اطالعات نوشت و خواند توان می) 1

  را پاك کرد شده اطالعات نوشته توان می) 2

  کرد پاك رااطالعات  توان نمی) 3

  2 و 1هاي زینهگ) 4

  ؟شود می، واحد محاسبه و منطق نامیده CPU هاي بخشکدامیک از   .178

1 (ALU  2 (CU  3 (DSP  4 (Cache  

179.  freeware چیست؟  

  خت افزارهاي رایگانس) 2  هاي علوم کامپیوتریکی از شاخه) 1

  نرم افزارهاي آزاد) 4  نرم افزارهاي رایگان) 3

  د؟نچه کاربردي دار priorityو  Attachهاي گزینه  outlook Expressافزار نرم در E-mail در ارسال یک  .180

  .یوست فایل به نامه و ارسال امضاء همراه نامهپ) 1

  .براي گیرندهاولویت نامه  تعیین ویوست فایل به نامه پ) 2

  .اولویت نامه براي گیرنده تعیین وتصویري به نامه  هاي فایلیوست پ) 3

  .و روز معین تاریخ دربندي نامه براي ارسال پیوست فایل به نامه و زمان) 4

  ؟دهید میکه بخواهید نامه دریافتی را براي دوستان دیگرتان ارسال کنید، چه عملی انجام  صورتی در  .181

1 (Reply All  2 (Reply  3 (Forward  4 (Create Mail 

  ؟کنید میوب جستجو کنید، کدام الگو را انتخاب  در صورتی که بخواهید درباره دانشگاه امیرکبیر در  .182

1 (Amirkabir University  2 (Amirkabir+University 

3 (Amirkabir University""  4( "Amirkabir"+"University"   

  ؟شود مینامیده  ........... ،اطالعاتی از اینترنت به کامپیوتر کاربرگونه جریان هر  .183

1 (Upload  2 (Download  3 (Save 4  کردن (Receive  
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  کاربردي دارد؟ چه و یستچ    Read-onlyفولدرها گزینه  و ها فایل مشخصات در  .184

  .فقط خواندنی -صلت خ) 1

  .ROM حافظه درنوشته شده  -خصلت ) 2

  .فقط خواندنی - دهد مینشان  فایل یا فولدر راکاربرد ) 3

  .ذخیره شده است ROMدر حافظه  -اربرد فایل یا فولدر است ک) 4

  به چه معناست؟ شود میکه براي ویندوز به کاربرده  Plug and playویژگی   .185

  ناسایی سخت افزارهاي جدیدش) 2  نجام چند وظیفه بصورت همزمانا) 1

  3 و 2هاي زینهگ) 4  گرافیکیستفاده از رابط ا) 3

  ؟دهد میچه عملی را انجام  Turn Off Computerدر منوي  Restartگزینه    .186

  خاموش کردن کامپیوتر) 2  رفتن به حالت آماده به کار) 1

 Dosاندازي مجدد سیستم عامل در راه) 4  اندازي مجدد سیستم عاملراه) 3

  ؟شود نمین آیتم وارد سطل بازیافت آ ،ه کلیديبا نگه داشتن چ ،کردنهنگام عمل پاك  .187

  Shiftلید ک) Ctrl  4 لیدک) F2  3 لیدک) Alt  2 لیدک) 1

  ؟کنید میروشی استفاده  چه ازفولدر غیر مجاور  براي انتخاب چند فایل و  .188

  لیک راست روي آنهاک) 2  لیک چپ روي آنهاک) 1

  چپ روي آیتم مورد نظر کلیک و  Ctrlلیدک) 4  مل کشیدن و انداختنع) 3

الگـو   کـدام  از ،اسـت  حرفـی  4ید یک فایل متنی ساده را جسـتجو کنیـد کـه داراي نـام     هکه بخواصورتی در  .189

  ؟کنید میاستفاده 

1 (****.txt  2 (*.txt 4  3(  ????.txt   4(????.doc   

  ؟شود میبراي چه منظور استفاده Display Properties در پنجره  Screensaverبرگه   .190

  مانبندي رفتن به حالت آماده به کارز) 2  غییر محافظ صفحه نمایشت) 1

  2 و 1زینه هاي گ) 4  ویندوز ازروج خ) 3

  ؟کند میاساسی مرتب  چه بررا  ها آیکون ،Modifiedگزینه  ها آیکونکردن  مرتب در  .191

   شدن بازاریخ آخرین مرتبه ت) 2  اریخ ساختت) 1

  آخرین تغییراتاریخ اعمال ت) 4  جمح) 3
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 Automatically  adjust clook for  daylight savingزینـه ، گسـاعت سیسـتم عامـل   در تنظـیم تـاریخ و     .192

changes   ؟دهد میچه عملی را انجام  

  کردن ساعت سیستم عامل ساعتی 24) 1

  پاییز وبهار  اول درنظیم ساعت بصورت اتوماتیک ت) 2

  نظیم اتوماتیک تاریخت) 3

  3 و 2هاي گزینه) 4

  گرافیکی کدام است؟ هاي محیط دربهترین وسیله ورودي براي کار   .193

  الترپ) 4  فحه کلیدص) 3  بالتراك) 2  اوسم) 1

  واحد حافظه چیست؟ ترین کوچک  .194

  لمهک) 4  گابایتم) 3  یتب) 2  ایتب) 1

  ؟شود نمیاگر برق قطع شود کدام حافظه پاك   .195

  RAMافظه جانبی ح) 2  حافظه جانبی مانند دیسک) 1

  یچکدامه) RAM  4هاي همه حافظه) 3

  هاي ورودي رایانه است؟دستگاه جزءکدام دستگاه   .196

  الترپ) 4  انیتورم) 3  اپگرچ) 2  سکنرا) 1

  ... ابرابر است ب مگابایت 1024  .197

  گیگابایت 1000) 4  کیلوبایت 1000) 3  ک گیگابایتی) 2  بایتیک کیلو) 1

  چیست؟ کامپیوتر درافزارها نرم وافزارها رابطه سخت  .198

  .گیرند می بکار راآنها  و دهند میافزارها فرمان افزارها به سختنرم) 1

  .گیرند می بکار راآنها  و دهند میافزارها فرمان افزارها به نرمسخت) 2

  .دهند میافزار به یکدیگر فرمان هم نرم افزار وهم سخت) 3

 .ندارند یکدیگر بااي هیچ رابطه) 4

  ... ربا خاموش شدن کامپیوت RAMاطالعات حافظه   .199

  شود میپاك ) 2  شود نمیپاك ) 1

  رود می CPUبه ) 4  شود میبه حافظه اصلی منتقل ) 3
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  ... رخاموش شدن کامپیوت با  ROMاطالعات حافظه  .200

  شود میاك پ) 2  شود نمیاك پ) 1

  رود می CPUه ب) 4  شود میبه حافظه اصلی منتقل ) 3

  ؟دهد میرا پوشش  تري وسیعهاي کامپیوتري زیر محدوده کدام یک از شبکه  .201

1 (LAN   2 (MAN   3 (WAN   4 (Workgroup 

نیز براي ارتباط کامپیوترها بـه یکـدیگر نیـاز     .......... هسیم بعالوه برکارت شبکه بی LANسیم هاي بیدر شبکه  .202

  .است

1 (Modem  2 (Access Point  3 (LAN Card   4 (VGA Card  

  ؟گویند میچه  CDاندازي کامپیوتر از روي فالپی دیسک یا به عمل راه  .203

1 (Boot  2 (Defragmentation  3 (Format   4 (Reset  

  ؟دهد میهاي زیر نشانی درست یک پست الکترونیکی را نشان کدام یک از گزینه  .204

1 (WWW.user@company.com  2 (user. company.com  

3 (http://user@company.com  4 (user@company.com  

  ............ تنتیجه هنگام جستجوي اینترنتی یک واژه خاص بهتر اس ترین دقیقبراي گرفتن   .205

  قرار دهیم (  )عبارت جستجو را داخل ) 2  قرار دهیم«    » عبارت جستجو را داخل ) 1

  داخل قرار دهیم>  <عبارت جستجو را ) 4  ار دهیمقر "   "عبارت جستجو را داخل ) 3

  ؟شود مینمایش داده  هچگون) word(اشتباهات امالیی در ورد   .206

  .شود میزیر لغت اشتباه کشیده  دارموجسبز  خط یک) 1

  .آید میا یک فونت دیگر به نمایش در بلغت اشتباه ) 2

  .شود میزیر لغت اشتباه کشیده  دارموجیک خط قرمز ) 3

  .شود میرنگ لغت اشتباه قرمز ) 4

207.  Page break  در ورد)word( ؟شود می يموجب انجام چه کار  

  .جدید پرینت گرفته شود ۀفرمانی است به پرینتر، تا از صفح) 1

  .بعدي ظاهر شود ۀیک صفحه به انتها رود و صفح شود میفرمانی است که موجب ) 2

  .تقسیم شود) عمودي(قسمت  2یک صفحه به  تا شود میفرمانی است که موجب ) 3

  .تقسیم شود) افقی(قسمت  2تا یک صفحه به  شود میفرمانی است که موجب ) 4
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اي کـه بـا   ۀ دکمـه ، چه عملـی بـه وسـیل   دهد میاکسل را نشان  )standard toolbar(شکل زیر نوار استاندارد   .208

 ؟دهد مینشان داده شده است، انجام  "J"حرف 

  

  .کند میکه انتخاب شده است را محاسبه ) cells( هایی خانهف معیار انحرا) 1

  .کند میمقدار میانگین اعداد انتخاب شده است را محاسبه ) 2

  .کند میکه انتخاب شده است، اضافه  هایی خانهمقادیري را به ) 3

  .دهد میرا در اختیار شمار قرار  ها ارزشاي از مقادیر و دهد و مجموعه میلیستی از توابع را نشان ) 4

 ،پرینـت بگیریـد  9،10، 8، 7، 5، 4، 2، 1اگـر شـما بخواهیـد از صـفحات     . صـفحه اسـت   10شما حاوي  سند  .209

  ؟نیستزیر صحیح  هاي فرمانکدامیک از 

1 (10 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  2 (10 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  

3 (10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 to 1   4 (10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1  

210.  DOS، اختصار کدامیک از گزاره زیر است؟  

1 (Disk operation system  2 (Digital operating system  

3 (Disk operation software  4 (Disk operating system  

اي که بـا  دهد، چه عملی به وسیله دکمه میاکسل را نشان  )standard toolbar(استاندارد  ابزار شکل زیر نوار  .211

 ؟شود مینشان داده شده است، انجام  yحرف 

  

  .کند میانتخاب شده است را محاسبه  ها آنهاي نحراف میانگین اعدادي را که خانها) 1

  .کند میمقدار میانگین اعداد انتخاب شده است را محاسبه ) 2

  .کند میکه انتخاب شده است، اضافه  هایی خانهرا به  هایی ارزش) 3

  .کند میخانه هاي انتخاب شده را با یکدیگر جمع ) 4

کـدامیک از  ، اضـافه کنیـد   PowerPointرا به اسالید  Bitmapچنانچه شما تمایل داشته باشید که یک تصویر  .212

  ؟کنید میمراحل زیر را طی 

1 (Insert  Picture    ClipArt  

2 (Insert    Picture      From file 
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3 (Slide show  Add picture  From File  

4 (Insert  Object  eps  

  ؟شود میموجب انجام چه کاري ) word 2000(2000در ورد ) ctrl + I(کلید میان بر   .213

  .کند می تر بزرگمتن انتخاب شده را با همان فونت قبلی ) 1

  .شود میموجب اضافه شدن یک خط انفصال در متن مورد نظر ) 2

  .کند میتبدیل ) italic(را به فرمت ایتالیک  متن انتخاب شده) 3

  .کند می) bold( تر پررنگو  تر درشتکلمات متن انتخاب شده را ) 4

  چیست؟ FDISKسودمندي استفاده از فرمان   .214

  . که درایوهاي دیسک سخت خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 1

  . کند) partition(که درایوهاي دیسک سخت خود را مجدداً افراز  دهد میبه کاربر اجازه ) 2

  .که به سرعت فالپی دیسک خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 3

  .که حجم مشخصی از فالپی دیسک خود را فرمت کند دهد میبه کاربر اجازه ) 4

  ؟شود میتر محسوب کامپیو )برنامه نویسی( هاي زبانجزء  لیذهاي کدامیک از گزاره  .215

1 (Linux  2 (Windows 2000   3 (Word 2000  4 (C++  

  .شود مینگهداري ................  ROM حافظه در  .216

  کاربر هاي فایلاطالعات و ) 2  اندازي کامپیوترهاي الزم براي راهبرنامه) 1

  3و  1) 4  اطالعات به صورت موقت) 3

  بیشتر است؟هاي زیر حافظهظرفیت کدامیک از   .217

1 (ZIP  2 (JAZ   3 (3.5"Floppy  4 (ROM 

  هاي زیر است؟یک از واحدکاراکتر معادل کدامهر   .218

  بیت 4) 4  بیت 12) 3  بیت 1024) 2  بیت 8) 1

219.  Shareware چیست؟  

  .شوند میسخت افزارهایی که بین چند کامپیوتر به اشتراك گذاشته ) 1

  .نرم افزارهایی که رایگان هستند) 2

  .شوند مینرم افزارهایی که بین چندین کاربر به اشتراك گذاشته ) 3

بایـد   هـا  آننرم افزارهایی هستند، عمدتاً به صورت رایگان و چند روزه که در صورت نیاز مجوز اسـتفاده از  ) 4

  .خریداري شود
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  کدامیک از نرم افزارهاي زیر کاربردي است؟  .220

1 (Ms – Dos  2 (Windows XP  3 (Linux  4 (Photoshop 

  نیست؟ portکدامیک از انواع   .221

1 (USB  2 (DIN  3 (D – Shell   4 (PCI 

 چه کاربردي دارد؟ My recent documentsمطابق تصویر روبرو گزینه   .222

  .کند می، لیست اید کردهفایلی را که اخیراً استفاده  5) 1

  .کند می، لیست اید کردهاي را که اخیراً استفاده برنامه 5) 2

  .کند می، لیست اید کردهفایلی را که اخیراً استفاده  15) 3

  .کند می، لیست اید کردهاي را که اخیراً استفاده برنامه 15) 4

  ؟کنید میخاطر نداشته باشید، براي نام از کدام الگو استفاده که نام فایل مورد جستجوتان را بهدر صورتی   .223

  ؟) 2  ) *1

  .گذارید میخالی  جاي نام را) 4  ) !3

  چه کاربردي دارد؟ undoفرمان   .224

  صدور مجدد فرامین لغو شده) 2  لغو فرامین صادر شده) 1

  3و  2گزینه ) 4  افزارلغو اجراي یک نرم) 3

  ؟دهد میچه عملی را انجام  turn off computerدر منوي  standbyگزینه   .225

  کامپیوترخاموش کردن ) 2  رفتن به حالت آماده به کار) 1

 Dosاندازي مجدد سیستم عامل در راه) 4  اندازي مجدد سیستم عاملراه) 3

  چه کاربردي دارد و کلید میانبر آن چیست؟ Cutفرمان   .226

    Ctrl+Cو فولدرها ـ  ها فایلکردن براي کپی) 1

  Ctrl+Cو فولدرها ـ  ها فایلبراي جابجا کردن ) 2

  Ctrl+Xو فولدرها ـ  ها فایلبراي جابجا کردن ) 3

  Ctrl+Xو فولدرها ـ  ها فایلبراي کپی کردن ) 4

   .خواهد شد .......... و اندازه آن ......... ر، وضوح تصویmoreبه سمت  slide barدر تصویر مقابل با کشیدن   .227

  تر کوچکـ  تر پایین) 2تر               بزرگباالتر ـ ) 1

  تر کوچکباالتر ـ ) 4تر            بزرگـ  تر پایین) 3
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  اي دارد؟چه مورد استفاده Internet Explorerدر نوار ابزار  Historyکلید   .228

  offline، به صورت ایم دیدهمشاهده صفحاتی که قبالً ) 1

   بارگذاري مجدد صفحات ) 2

  offlineمشاهده صفحات جدید در حالت ) 3

  جستجو در صفحات) 4

  زیر درست است؟ هاي آدرسساختار کدام یک از   .229

1 (        www.yahoo.com2 (       www.neda.net.ir 3 (        www.com.google4 (www.Gmail 

 د؟نبه ترتیب چه کاربردي دار  Use blackو Use Current هاي گزینه Home pageدر تنظیم   .230

  

1 (Home page  ـ  ماند میفعلی باقیIE د فاقHome page خواهد شد.  

  .شود می www.msn.com ،Home pageـ وب سایت  شود می Home pageصفحه وب فعلی ) 2

  .خواهد شد Home pageفاقد  IE ـ  شود می Home pageصفحه وب فعلی ) 3

4 (Home page  شود می، پاك ایم بوده ها آنـ آدرس صفحاتی که قبالً در  ماند میفعلی باقی.  

  ؟کنید میکه بخواهید درباره هتلی در ایران در وب جستجو کنید، کدام الگو را انتخاب  صورتی در  .231

1 (Hotel + Iran  2 (" "Hotel Iran  3 (" Hotel + Iran"  4 (Hotel – Iran  

  موتور جستجو چیست؟  .232

  نرم افزاریست براي جستجو در وب) 1

  .یک بانک اطالعاتی است) 2

  سیستم عامل کاربرنرم افزاریست روي ) 3

  سخت افزاریست براي جستجو در وب) 4

  چه کاربردي دارد؟ Reply Allگزینه  Outlook Expressدر نرم افزار   .233

  ارسال نامه عیناً به گیرندگان دیگر) 2  پاسخ به فرستنده نامه دریافتی) 1

  نامهپاسخ به گیرندگان دیگر ) 4  پاسخ به فرستنده نامه و گیرندگان دیگر نامه) 3
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  چه کاربردي دارد؟ Internet Explorerدر نوار ابزار  Favoriteکلید   .234

  IEاز قبل تعریف شده در  هاي لینکنمایش لیستی از ) 1

  Favoritesدلخواه به لیست  هاي سایتافزودن صفحات و وب ) 2

  ایم دیدهنمایش صفحاتی که ) 3

  2و  1گزینه ) 4

  چه کاربردي دارند؟ Outlook Expressرم افزار در ن Draftsو   Outboxفولدرهاي   .235

  .نویس شدههاي پیشمحل نگهداري نامههاي ارسال شده و محل نگهداري نامه) 1

  .هاي بایگانی شدهاده به ارسال و محل نگهداري نامههاي آممحل نگهداري نامه) 2

  .ویس شدهنهاي پیشاده به ارسال و محل نگهداري نامههاي آممحل نگهداري نامه) 3

  .نویس شدههاي پیشاي ارسال شده و محل نگهداري نامههمحل نگهداري نامه) 4

  ؟رود میراي راه اندازي مجدد کامپیوتر به کار ب ،کدام یک از موارد زیر  .236

1 (Log off 2 (reset 3 (shut down 4 (Hibernate 

ز چه فرمانی اسـتفاده  ا ،از بین ببریم) Recycle bin(فرستادن به سطل زباله  بدون رااگر بخواهیم یک فایل   .237

  ؟کنیم می

1 (Delete 2 (Alt+Delete 3 (Ctrl+Delete 4 (Shift+Delete  

  دام است؟ک ،فرمان کپی کردن یک فایل  .238

1 (Ctrl+X 2 (Ctrl+C 3 (CTRL+V 4 (Ctrl+S 

  ؟کند میجم بیشتري در حافظه اشغال ح ،تصویري زیر هاي فایلکدام یک از انواع   .239

1 (jpg 2 (gif 3 (bmp 4 (dat 

  به کارمی رود؟ ماوسبدون استفاده از  پنجرهیک  کردن جابهجاراي ب ،کدام یک از کلیدهاي میانبر زیر  .240

1 (Alt+Space 2 (Ctrl+Tab 3 (shift+Space 4 (Shift+Tab  

  حالت نصب خارج کرد؟ از رایک برنامه  توان می ،ویندوز هاي بخشیک از  کدام در  .241

1 (system 2 (start up 3 (Contro panel 4 (Utility manager  

  زیر قرار دارد؟ هاي بخشر کدام یک از د ،مخفی هاي فایلتنظیمات مربوط به دیدن   .242

1 (folder option  2 (folder properties  3 (file option 4 (file properties  

  ورد استفاده قرارمی گیرد؟م ،دیگر پنجره به پنجرهراي رفتن از یک ب ،از کلیدهاي میانبر زیر کدام یک  .243

1 (Tab 2 (Ctrl+Tab 3 (Shift+Tab 4 (Alt+Tab 
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  ؟که داراي صفت فقط خواندنی هستند، صحیح است هایی فایلدامیک از موارد زیر درباره ک  .244

  قابل حذف هستند ) 2 ابل تغییر هستندق) 1

 عموالً به صورت مخفی هستندم) 4 ر راه اندازي و عملکرد سیستم نقش دارندد) 3

  ؟رود میکار  به  IEگر براي نمایش تمام صفحه مرور ،کدام یک از کلیدهاي زیر  .245

1 (F8 2 (f9 3 (f10 4 (f11  

 Internetهـاي درکـدامیک از بخـش   ،IEمرورگـر   تنظیمات مربوط به نمایش یـا عـدم نمـایش تصـاویر در      .246

option  قرار دارد؟  

1 (General 2 (Security 3 (Programs 4 (Advance  

  ه کدام بخش باید مراجعه کرد؟ب ،webبراي تغییر متن صفحات   .247

1 (File 2 (Edit 3 (View 4 (Tools 

یک از مـوارد زیـر بایـد اسـتفاده      کدام از ،webبه منظور ذخیره کردن یک فایل از یک آدرس در یک صفحه   .248

  کرد؟

1 (Save target as 2 (Save as  3(Copy  4 (Add to favorites   

بـین   عملگـر  ز کداما ،ستجو کنیمج ،طور همزمان به وسیله یک موتور جستجو به راواژه  کلید 2اگر بخواهیم   .249

  باید استفاده کرد؟ ها واژه

1 (0 2 (-     3+ ( 4 (&  

 ، نمایش کدام یک از موارد زیر است؟Historyاي کاربرد کادر محاوره ،webدر یک صفحه   .250

 مراجعه شده هاي آدرسابقه اي از س) 1

 مورد عالقه کاربر  هاي آدرسابقه اي از س) 2

   اینترنتکاربر به  لاتصا هاي زمانابقه اي از س) 3

  کاربرتوسط شده  ذخیره  webتحت  هاي فایلک تاریخچه از ی) 4

هاي زیـر بایـد اسـتفاده    عکس بگیریم، از کدام یک از گزینهاگر بخواهیم از یک پنجره فعال در محیط ویندوز   .251

  کرد؟

1 (PRINT SCREEN  2 (Ctrl + PRINT SCREEN 

3 (Shift + PRINT SCREEN  4 (Alt + PRINT SCREEN  
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  ؟گردد میطالعات از حافظه کامپیوتر به دیسک سخت منتقل ا ،یک از موارد زیر کدام در  .252

1 (Hibernate  2 (Standby  3 (Switch User  4 (2 و 1وارد م  

  ؟سازد میفراهم  ها فایلسیستمی زیر، مدیریت بهتري را روي  هاي فایلکدام یک از انواع   .253

1 (NTFS  2 (FAT  3 (FAT32  4 (FAT16  

  ؟باشد می، صحیح پوشه یار نامگذاري یک فایل د ،کدام یک از موارد زیر  .254

  .شود میل یسیستم عامل ویندوز در نامگذاري بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت قا) 1

  .گذاري وجود نداردبراي اسم ردوز محدودیت تعداد کاراکتدر سیستم عامل وین) 2

  .شروع شود "-"با کاراکتر تواند میاسم یک فایل یا پوشه ) 3

  .با یک عدد شروع شود تواند نمیاسم یک فایل یا پوشه ) 4

  ؟گردد میهاي زیر ایجاد وسط کدام یک از گزینهت ،هاي کاربرديبرنامه  .255

1 (Debugger هاي کمکیبرنامه) 4  نویسیهاي برنامه زبان) 3  یستم عاملس) 2  ها  

  ؟شوند میرتیب چه نامیده ه تب ،گیرنده شبکهدهنده شبکه و سرویسدر حالت کلی، سرویس  .256

1 (Clientو ISP  2 (Clientو Server  3 (Userو Server  4 (Userو ISP 

  ؟گیرد، چه نام دارد میاجرا قرار  حال درهاي هایی براي برنامه دگمهبر روي آن  که  Desktopقسمتی از  .257

1 (Taskbar  2 (Quick l�unch  3 (Start Menu  4 (یچکدامه  

  از کدام یک از کلیدهاي زیر به همراه موس باید استفاده کرد؟ غیر متوالی چندین فایل،براي انتخاب   .258

1 (Ctrl  2 (Shift  3 (Alt  4 (Alt + Shift  

  ؟گیرند میقرار  پنجره،یک  هاي بخشیک از  کدام در  File و  Help، Editعبارت   .259

1 (Address bar  2 (Menu bar  3 (Status bar  4 (Toolbar  

  ؟گردد مییک نامه الکترونیکی به چه منظور استفاده  در  BBCآدرسخط   .260

  .نشود توجهم ،گرفته است قرار  toآدرس خط درکه شخصی که  طوري به ،اي از نامهفرستادن نسخه )1

  .نامه به یک لیست از پیش تعیین شده اشخاص فرستادن یک نسخه از 2

  .چندین شخص مختلفنامه به طور همزمان براي  اي ازفرستادن نسخه )3

  .Draft  اي از نامه به پوشهفرستادن نسخه )4

  ؟باشد میزیر  موارد ازخفف کدام یک م ،ISP کلمه  .261

1 (Internet Service Post  2 (Internet System Provider  

3 (Integerated System Pack  4 (Internet Service Provider  
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  ؟شود میاستفاده  زیر، هاي پروتکلکدام یک از  از  online گفتگوي در  .262

1 (FTP   2 (HTTP  3 (NNTP   4 (IRC 

  ؟باشدنمیپذیر امکان اساس کدام یک از موارد زیر، بر  emailستجوي یکج ،Outlook Expressدر   .263

  نامه الکترونیکی محتوي )4  اندازه )3  فرستنده )2  موضوع )1

کـدام یـک از    ایـد  نکـرده ولی آدرس آن را جایی ثبـت   ،اید کردهدیروز مشاهده را  webفرض کنید یک صفحه  .264

  پیدا کنید؟ تر سریع راکه آدرس صفحه  ه شما کمک خواهد کردب ،زیر موارد

1 (favorites  2 (options   3 (media   4 (history 

265.  outlook history، ؟کند میپیام زیر را پشتیبانی  هاي بنديک از قالبدام یک  

1 (RTF  2 (HTML  3 (PlainText  4 (Ms −  Word  

  .هستید.. .............. اصطالحاً نیستید، متصل اینترنت به که هنگامی  .266

1 (Online  2 (outline  3 (offline  4 (inline 

  .شود می نامیده. .............. شود می استفاده وب صفحات مشاهده براي که افزاري نرم  .267

1 (Outlook Express  2 (Internet Explorer 

3 (Browser  4 (MSN Explorer 

  است؟ عبارت کدام مخفف WWW واژه  .268

1 (World Wide WAN  2 (World Wide Web 

3 (World Width Web  4 (World Width WAN 

  است؟ شده تعبیه منظور چه به Internet Explorer ابزار نوار در stop کلید  .269

  Internet Explorer پنجره بستن) 2  اینترنت با ارتباط قطع) 1

  سایت وب یک از اطالعات دریافت توقف) 4  فعلی صفحه مجدد بارگذاري) 3

  باشد؟ چیزهایی چه حاوي باید ترتیب به subject و to کادر e-mail ارسال در  .270

  گیرنده وب آدرس و نامه موضوع) 2  نامه موضوع و گیرنده نام) 1

  نامه موضوع و گیرنده e-mail آدرس) 4  گیرنده آدرس و نامه موضوع) 3

  دارد؟ کاربردي چه Drafts فولدر Outlook Express افزار نرم در  .271

  دریافتی هاينامه نگهداري محل) 2  شده ارسال هاينامه نگهداري محل) 1

  شده نویس پیش هاينامه نگهداري محل) 4  ارسال به آماده هاينامه نگهداري محل) 3
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  نیست؟ خروجی واحد یک گزینه کدام  .272

1 (Keyboard  2 (Scanner  3 (Mouse  4 (موارد همه  

  .شوند می تقسیم.. ............ و.. ............ دسته دو به دسترسی قابلیت و اندازه نظر از کامپیوتري هايشبکه  .273

1 (ISDN و PSTN  2 (Lan و Wan  3 (4  خصوصی و عمومی (Wan و PSTN  

  .هستند معروف... ........... به کاتدي المپ مانیتورهاي  .274

1 (RCL  2 (RTC  3 (CRT  4 (LCD 

  است؟ عامل سیستم یک زیر افزارهاي نرم از کدامیک  .275

1 (Windows Media Player  2 (Windows Movie Maker 

3 (Windows 98  4 (Winamp 
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  پاسخنامه

  گزینه صحیح  شماره سؤال

1  2  

2  1  

3  1  

4  1  

5  2  

6  3  

7  1  

8  2  

9  2  

10  3  

11  3  

12  3  

13  1  

14  1  

15  3  

16  3  

17  2  

18  1  

19  2  

20  1  

21  4  

22  4  

23  2  

24  2  

25  3  

26  4  

27  1  

28  1  

29  -  

30  4  

31  4  

32  1  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

33  2  

34  4  

  2و  1  35

36  4  

37  2  

38  1  

39  4  

40  3  

41  1  

42  4  

43  1  

44  2  

45  4  

46  3  

47  4  

48  3  

49  2  

50  4  

51  3  

52  2  

53  1  

54  1  

55  4  

56  1  

57  3  

58  1  

59  3  

60  3  

61  2  

62  2  

63  4  

64  2  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

65  1  

66  2  

67  4  

68  4  

69  3  

70  2  

71  4  

72  2  

73  1  

74  3  

75  3  

76  3  

77  2  

78  2  

79  3  

80  2  

81  3  

82  4  

83  4  

84  3  

85  1  

86  4  

87  2  

88  2  

89  2  

90  1  

91  3  

92  2  

93  2  

94  4  

95  4  

96  2  
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  گزینه صحیح  شماره سؤال

97  4  

98  4  

99  2  

100  2  

101  3  

102  2  

103  2  

104  4  

105  2  

106  1  

107  3  

108  2  

109  2  

110  1  

111  4  

112  1  

113  4  

114  4  

115  4  

116  1  

117  1  

118  1  

119  3  

120  3  

121  1  

122  3  

123  4  

124  3  

125  2  

126  4  

127  2  

128  1  

129  4  

130  4  

  گزینه صحیح  شماره سؤال

131  2  

132  2  

133  2  

134  2  

135  3  

136  3  

137  3  

138  4  

139  3  

140  1  

141  4  

142  1  

143  3  

144  2  

145  2  

146  1  

147  4  

148  1  

149  2  

150  1  

151  2  

152  2  

153  4  

154  3  

155  1  

156  3  

157  4  

158  3  

159  2  

160  4  

161  2  

162  4  

163  2  

164  3  
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165  2  

166  3  

167  4  

168  3  

169  1  

170  4  

171  1 

172  4 

173  1 

174  3 

175  2 

176  3  

177  4  

178  1  

179  3  

180  2  

181  1  

182  3  

183  2  

184  1  

185  2  

186  3  

187  4  

188  4  

189  3  

190  4  

191  4  

192  2  

193  2  

194  2  

195  1  

196  1  

197  2  

198  3  
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199  2  

200  1  

201  3  

202  2  

203  1  

204  4  

205  3  

206  3  

207  2  

208  4  

209  3  

210  4  

211  4  

212  2  

213  3  

214  2  

215  4  

216  1  

217  2  

218  1  

219  4  

220  4  

221  4  

222  3  

223  1  

224  1  

225  1  

226  3  

227  4  

228  1  

229  2  

230  3  

231  1  

232  1  
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233  3  

234  4  

  4و2  235

236  2  

237  4  

238  2  

239  3  

240  1  

241  3  

242  1  

243  4  

244  2  

245  4  

246  4  

247  3  

248  2  

249  4  

250  1  

251  4  

252  1  

253  1  

254  3  

255  3  

256  2  

257  1  

258  1  

259  2  

260  1  

261  4  

262  4  

263  4  

264  4  

265  4  

266  3  
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267  2  

268  2  

269  4  

270  4  

271  4  

272  4  

273  2  

274  3  

275  3  

 




