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توصيه ما به شما دوستان كنكوري اين است كه بعد از مطالعه هر فصل كتاب با يك فاصله يك روزه تست هاي 

  .آن فصل را بزنيد

  1.................................................................  .............................................................................................انهي با راييآشنا : فصل اول

  3.................................................................................................................................................... 7شروع كار با ويندوز : فصل دوم 

 6 ...................................................................................................................................  مديريت پرونده ها و پوشه ها  :  فصل سوم

 10................................................................................... ........................................................سازماندهي محيط كار   :  فصل چهارم

  12 ....................................................................................................................................... سفارشي كردن محيط كار  :  فصل پنجم

  15 ..................................................................................................................................................  ابزارهاي سيستمي  :   فصل ششم

  17 .......... 7بندي ويندوز نصب و پيكر) Command Prompt(  عامل، اعالن دستورستمي سي هافهيوظ : فصل هفتم

 21 ..................................................................................................................................................................... اينترنت:   فصل هشتم

  22............................................................................................ ................................ روسي ضدوي و برنامه هاروسيو   :نهمفصل 

  

  آشنايي با رايانه: فصل اول 

  

  )91دولتي : (تمامي موارد زير در سيستم عامل درست است بجز   - 1

  .است يكي از مهم ترين نرم افزار هاي سيستمي ) 1

  .به عنوان رابط بين كاربر و سخت افزار عمل مي كند) 2

  .برنامه اي است كه وظيفه اي ايجاد ارتباط بين كاربر و سخت افزار را بر عهده دارد) 3

  .مجموعه اي از برنامه هاست كه براي مديريت و كنترل عمليات رايانه مورد استفاده قرار مي گيرد) 4

2-   Windows 3.1 90دولتي (است ؟ ........ ............ ...... يك(  

  هسته) 4رابط كاربر متني                      ) 3سيستم عامل                       ) 2پوسته ي گرافيكي                        ) 1

    )   86دولتي (ود؟ چند سانتي متر باشد تا از خستگي چشم جلوگيري ش) مانيتور(فاصله ي چشم كاربر تا صفحه ي نمايش  -3

  70 تا 50) 4                                  50 تا 40) 3                            40 تا 20) 2                                     30  تا 10) 1

  : يح مي باشند بجز  همه ي گزينه هاي زير صح-4

   .د و قابل مشاهده است، سخت افزار گفته مي شوكييهاي الكتركه شامل مدار  انهي در راكيي اجزاي فيزةبه كلي) 1

   .ندياجرا مي شود، نرم افزار گو   كاربر ة كه به وسيليي برنامه ها و دستورالعمل هاةبه مجموع ) 2

  .يند مي گونرم افزارهاي كاربردي طراحي و پياده سازي مي شوند  هستند كه براي نيازهاي خاص كاربرانيينرم افزارهابه ) 3

  .برقرار مي كنند  با سخت افزار ارتباطمستقيم به طور  نرم افزار هاي سيستمي )4

  كدام يك از گزينه هاي زير نمونه اي از نرم افزار هاي كاربردي نيست؟  -5

1 (MS-Word                         2 (مترجم ها ) 4               ايانهيبازي هاي را) 3            سيستم هاي حقوق و دستمزد 
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   چيست ؟ هدف سيستم عاملنيمهمتر - 6

  مديريت و كنترل سخت افزار ) 2اجراي برنامه ها                                                                  ) 1

   را براي كاربران، راحت و ساده كندانهياستفاده از را) 4     راه اندازي و كنترل رايانه                                               ) 3

  اولين سيستم عامل كارآمدي كه عرضه شد چه نام دارد ؟ -7

  O/S2) 4                               يونيكس  ) MS-DOS                     3) 2              لينوكس                     ) 1

. متداول شـود    هاي شخصيانهي در ميان بسياري از كاربران راكه سبب شد   سيستم عامل اين كار با سادگي نصب و «« -8

 سيستم عامل نيز به صورت خـط         با   با سيستم عامل هاي امروزي، بسيار ساده و ارتباط كاربر          سهي سيستم عامل در مقا    نيا

  اين متن در مورد كدام سيستم عامل است ؟ »» . بود)Command Line (دستور

  MS-DOS                           4 (O/S2) 3                      يونيكس       ) 2                            لينوكس     ) 1

   است ؟MS-DOSيكي از مهمترين مشكالت سيستم عامل  كدام گزينه -9

  پشتيباني نكردن از سخت افزارهاي متنوع ) 4     رالعمل ها        پيچيدگي دستو) 3                رابط كاربر متني) 2                سرعت پايين         ) 1

  . شودي انجام م......................   يك  جانبي كامپيوتر تحتةعمل ذخيره سازي داده ها روي حافظ -10

  3 و File                                       4 (1) 3                 پوشه             ) 2                   پرونده            ) 1

  مي شود ؟   به وسيله ي كدام برنامه انجام  اصلية سخت راه انداز به حافظسكي سيستم عامل از روي د پرونده هايبارگذاري  -11

1 (Setup                                 2 (Bios                                3 (Loader                                 4 (Post  

   همه ي گزينه هاي زير صحيح مي باشند بجز ؟-12

  .ناميده مي شود   Log on   كاربر و ورود به سيستم تي تشخيص هونديفرا) 1

  . گفته مي شود   Log on عملياتي كه براي معرفي كاربر به سيستم انجام مي شودبه مجموعه ) 2

  . شود ، بعد از راه اندازي رايانه كاربر امكان انتخاب سيستم  عامل را دارد  نصبيگري عامل ديكنار سيستم ها را در 7ندوزي كه ويدر صورت ) 3

  . بستگي دارد 7تعداد نام هاي كاربري نمايش داده شده در صفحه ورود به تعداد حساب هاي تعريف شده در ويندوز ) 4

  ل ماوس استفاده مي شود؟ براي فعال كردن شي ء در محيط ويندوز از كدام عم-13

1 (Double click                 2 (Right click                            3 (click                                           4 (1 3 و  

    كدام يك از مجموعه كليد هاي زير جزء كليد هاي مبدل صفحه كليد هستند ؟-14

1 ( Home ،End  وDelete              2 (1  F  12تا  F            3 ( جهت نما وBackspace            4 ( Alt ، Ctrl  و  Shift   

  مي كنند؟  مربوط به كليد هاي ماشين حسابي خاموش باشد اين كليدها چگونه عملNumLock در صورتي كه كليد -15

  مانند كليدهاي جهت نما عمل مي كنند        ) 2                                  عمل نمي كنند                                     ) 1

   عمل مي كندEnterفقط كليد ) 4                       فقط چهار عمل اصلي عمل مي كنند               ) 3 

   كدام گزينه مسير كوتاه تري براي دستيابي به يك برنامة اجرايي است ؟- 16

1 (Run                                                  2 (Start                                                 3 (Icon                                   4 (مركز كنترل  

	� ��� اول ��
� 

    صحيح است 3 گزينه -1

    صحيح است1 گزينه -2

    صحيح است4 گزينه -3
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   .ندياجرا مي شود، نرم افزار گو   سخت افزار ة كه به وسيليي برنامه ها و دستورالعمل هاةبه مجموع :  صحيح است 2 گزينه -4

    صحيح است4گزينه   -5

    صحيح است4 گزينه -6

   صحيح است  3گزينه  -7

  صحيح است   3 گزينه -8

    صحيح است2 گزينه -9

  صحيح است   4گزينه -10

  صحيح است  3 گزينه -11

  صحيح است  3ه  گزين-12

  .قبل از راه اندازي يكي از سيستم عامل ها ،  بايد سيستم عامل مورد نظر را براي راه اندازي انتخاب كرد  : صحيح است1 گزينه -13

   صحيح است4 گزينه -14

   صحيح است2 گزينه -15

  صحيح است  3گزينه  -16

  7شروع كار با ويندوز : فصل دوم 

  

علي حافظه ي اصلي كامپيوتر ، روي مكاني موقـت بـر روي ديـسك سـخت ذخيـره و بعـد                       كدام وضعيت ، محتويات ف     -1

                    )90دولتي (كامپيوتر خاموش مي شود؟ 

1 (                      Reset    2 (Hibernate                                   3 ( Stand By                           4 (Shut Down  

  )88دولتي (براي مديريت فايل ها روي درايوها ، از كدام مورد استفاده مي شود ؟   -2

  درايو راه انداز ) 4            ايو مجازي               در) 3                    سيستم فايل                   ) 2          پوشه                          ) 1

  هاي صفحه كليد مي توان منوي شروع را باز كرد ؟با زدن كدام كليد  -3

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

   كدام گزينه تعريف درايو است ؟-4

  .ه ، يك درايو گويندبه هر يك از بخش هاي مستقل حافظة رايان) 1

  .به هر يك از بخش هاي مستقل حافظة اصلي ، يك درايو گويند) 2

  .به هر يك از بخش هاي مستقل حافظة جانبي ، يك درايو گويند )3

  .به هر يك از بخش هاي مستقل حافظة قابل دسترس در رايانه ، يك درايو گويند )4

  .گويند................ آن انجام مي شود ، سيستم عامل از   به درايوي را كه راه اندازي -5

  3و  Bootable drive                  4 (1) 3       درايو سيستمي                       ) 2                        درايو راه انداز) 1

  . شده است ذخيره.....................ست كه با يك نام روي ا مجموعه اطالعاتي ............... -6

          حافظة اصلي - پوشه) 4                 حافظة اصلي - پرونده) 3                          حافظة اصلي - فايل) 2             حافظة جانبي - پرونده) 1
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  ،يانـه   را تا با روشن شدن مجدد مي شود  حفظ انهيوضعيت كاري را   ندوزيخروج از محيط و   در كدام يك از روش هاي        -7

  ؟ به سرعت ادامه پيدا كندندوزيكار با و

1 (Sleep                                2 (Lock                                         3 (Hibernate                             4 (Log off  

  ، پنجره مورد نظر را فعال كرد ؟ز با   مي توان از بين پنجره هاي   كليدهابا فشار دادن همزمان كدام    -8

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

 پنجره ها را به صورت     زينه مي توان با انتخاب كدام گ راست روي نوار وظيفه پس از كليك  در محيط ويندوز - 9

  مرتب كرد؟ كاشي وار افقي

1 (Cascade                         2 (Horizontal                                3 (Vertical                              4 (Window 

  گزينه صحيح مي باشد؟ و پنجره ها كدام )Dialog Box( در رابطه با كادرهاي محاوره اي -10

  .در كادرهاي محاوره اي امكان تغيير اندازه ، كمينه و بيشينه كردن وجود دارد) 1

  . با اجراي يك برنامه ظاهر مي شوندكادرهاي محاوره اي معموالً) 2

  .كادرهاي محاوره اي را تنها مي توان  بست يا جا به جا كرد )3

  .يندمي گو) Task(به كادر محاوره اي وظيفه ) 4

 ي كاوشگر بـه چـشم مـي خـورد و بـرا        ةدر سمت چپ پنجر    كدام يك از بخش هاي تشكيل دهنده كاوشگر ويندوز           -11

  ؟ استانهي پركاربرد رايبه بخش ها   عي سريدسترس

  نوار دسترسي) 4           جستجو                        نوار ) 3                                       پانل جانبي) 2              نوار منوهاي ميانبر                ) 1

    كدام گزينه صحيح است ؟-12

   . مي دهد شي مسير ساختار درختي را نمااي پوشه كي اتي در هر لحظه ، تنها محتوندوزيكاوشگر و) 1

  . ويندوز قرار دارد كاوشگرةدر سمت چپ پنجر پانل مشخصات) 2

  .وار منو است باالترين نوار هر پنجره ن) 3

  3 و 1) 4

  .ناميده مي شود.......................   فرايند پايان كار كاربر با رايانه -13

1 (Log off                                  2 (Shut down                              3 (Turn off                                4 (2 3 و  

  .مي گويند....................... وش كردن رايانه   به فرايند خام-14

1 (Log off                                 2 (Shut down                               3 (Turn off                                4 (2 3 و  

  . كماكان روشن باقي مي ماندانهيولي را    مي رسدانيبه پا با حساب كاربري شما ندوزي  كار و   ........................بعد از -15

1  (Log off                                 2 (Turn off                                    3 (Sleep                                      4 (Hibernate    

   ؟است  )Pause( در حالت توقف  DVD  پخش كننده  كيقرار دادن مانند ،  اين نوع خروج از ويندوز -16

1 (Hibernate                            2 (Sleep                                         3 (Lock                                        4 (Log off  

   ؟بسيار مفيد است ل حمل هاي كيفي و قابانهيبراي كاهش مصرف را ، اين نوع خروج از ويندوز -17

1 (Hibernate                            2 (Sleep                                         3 (Stand Bay                             4 (Log off            

  .حافظة جانبي به وجود آيندمي توانند روي درايوهاي .............................. پوشه ها با داشتن ساختار  -18
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  حلزوني) 4                               سلسله مراتبي ) 3                                   پايين به باال) 2                     باال به پايين          ) 1 

   گزينه ي صحيح كدام است ؟-19

  . كار اضافه مي شودبا اجراي هر برنامه نشانة مربوط به آن به ميز) 1

  .امكان به كمينه رساندن يك كادر محاوره اي وجود دارد ) 2

  . يك سيستم عامل چند برنامه اي نيست7ويندوز ) 3

  . كليك مي كنيمMy Computerبراي باز شدن پنجره ي كاوشگر ويندوز روي ) 4

   ؟را فراهم مي آورد  انهي رااتي محتوتيريامكان مد كدام گزينه -20

1 (Start                                2 (My Computer                  3 (Windows Explorer                    4 (Partition Magic         

  : همة گزينه هاي زير صحيح مي باشند بجز - 21

  .گزينه هاي موجود در منوي شروع همة رايانه ها  يكسان نيست) 1

  .زي جز پوشه ها و پرونده ها نيستك سخت ، چيمحتويات درايوهاي ديس) 2

  .يك پنجره باز مي شودهميشه با كليك روي گزينه ها و نشانه ها در ويندوز ) 3

  .پرونده هاي غير اجرايي مي توانند شامل داده هاي متني ، صوتي ، تصويري و فيلم مي باشند) 4
  

  
  ��� �	
��
   دوم�

 

    صحيح است 2 گزينه -1

    صحيح است1 گزينه -2

    صحيح است3 گزينه -3

   صحيح است3 گزينه -4

    صحيح است4  گزينه -5

  صحيح است 1 گزينه -6

  صحيح است   3گزينه  -7

  صحيح است   3 گزينه -8

    صحيح است2 گزينه -9

  صحيح است   3گزينه -10

   صحيح است 2گزينه -11

  .نوان ناميده مي شود نوار هر پنجره ، نوار عنيتراالب :  صحيح است1 گزينه -12

   صحيح است 1 گزينه -13

   صحيح است4 گزينه -14

   صحيح است1 گزينه -15

   صحيح است 2 گزينه -16

   صحيح است 2 گزينه -17
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   صحيح است  3 گزينه -18

  .با اجراي هر برنامه ، نشانة مربوط به آن ، به نوار وظيفه اضافه مي شود :  صحيح است4 گزينه -19

  صحيح است  3 گزينه -20

  .با كليك روي گزينه ها و نشانه ها در ويندوز يك پنجره يا يك كادر محاوره اي باز مي شود :   صحيح است3گزينه   -21

  

  

  مديريت پرونده ها و پوشه ها: فصل سوم 
  

يش ليست كاملي از برنامه هـاي نـصب شـده بـه نمـا     ) Open with(اگر بخواهيم براي باز كردن فايل غير اجرايي ،  -1

  )90دولتي  ( درآيد كدام گزينه از اين زير منو انتخاب مي شود؟

1 (Choose Program                       2 (Browse                            3 (Select Program               4 (Open 

  )89دولتي (شاخص گذاري پرونده هاي يك درايو به چه منظوري انجام مي شود؟   -2

  استفاده ي بهينه از فضاي ديسك) 4        دسترسي سريع     ) 3       حذف فضاهاي زياد روي ديسك    ) 2              شرده سازي    ف) 1

  )88دولتي (نوع فايل را با كدام يك از موارد زير مشخص مي كنند؟   -3

  پسوند) 4                        آيكن                 ) 3                      قالب                   )2                                نام                          ) 1

  )88دولتي (براي اينكه امكان تغيير محتويات فايل وجود نداشته باشد كدام صفت را بايد انتخاب كرد ؟  -4

 فقط خواندني) 4                  سيستمي                    ) 3        و                              آرشي) 2             پنهان                                        ) 1

  )87دولتي (تقسيم مي كنند؟ ....................... به طور كلي فايل ها را به دو دسته ي  -5

  اجرايي و غير اجرايي) 4            متني و غيراجرايي   ) 3                  متني و تصويري      )2                           اجرايي و متني            ) 1

  )87دولتي ( كدام گزينه صفات فايل را بيان مي كنند ؟ -6

  مي سيست– آرشيو – پنهان –فقط خواندني ) 2 سيستمي                                  – اندازه پنهان –فقط خواندني ) 1

   سيستمي– اندازه – پنهان –تاريخ ) 4 مسير                                                  – اندازه – تاريخ –نوع ) 3

    براي پوشه هايي كه داراي تعداد كمي  پرونده گرافيكي هستند ، مناسب است ؟7در ويندوز ) view(كدام نما  -7

1 (Large icons                       2 (Extra large icons                 3 (Medium icons                 4 (Small icons   

  كند؟ يمذكر  را آن اندازة و پرونده نوع ، پرونده نام كه تفاوت اين با .است   List   مشابه نماي )view( نما اين -8

1 (Details                            2 (Tiles                                       3 (Content                            4 (Medium icons  

   نمايش داده مي شود؟Browse  ، چه نوع پرونده هايي در كادر RUNدر كادر  -9

  بستگي به نوع برنامه دارد) 4                اجرايياجرايي و غير ) 3             غير اجرايي                      ) 2            اجرايي                     ) 1

  .است................... پسوند  يك و .................   نام يك داراي پرونده هر -10

  ي اختيار - ياختيار) 4        ي          اجبار –ي اختيار) 3               ي        اختيار –ي اجبار) 2         ي       اجبار –ي اجبار) 1

كـه   .........................  روي شـدن،  ذخيـره   درهنگـام  دارنـد  جاي .......................در ايجاد درهنگام معموالً ها پرونده -11

  .شوند ميپايدار است ذخيره 
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  اصلي  حافظة -جانبي  حافظة) 2                                  اصلي                حافظة -اصلي  حافظة ) 1

  جانبي      حافظة-اصلي  حافظة ) 4                             جانبي                      حافظة-جانبي  حافظة) 3

  ؟هستندداراي چه  پسوندهايي  هاي اجرايي پرونده -12

1 (exe و png                       2 (com و png                               3 (com و dat                            4 (exe و com    

  ، كدام مورد زير مشخص نمي شود؟)   Save As ( ذخيره اي كادرمحاوره در -13

           پرونده ذخيره پوشة مسير ) 4         پرونده                     نوع ) 3              پرونده                        نام) 2         حجم پرونده              ) 1

   كدام يك از موارد زير از پسوند هاي پرونده هاي گرافيكي نمي باشد؟-14

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

ــد -15 ــي از كلي ــراي كپ ــانبر ب ــاي مي ــراي ................... .  ه ــانبر  pasteو ب ــاي مي ــد ه ــتفاده..........................    از كلي               اس

  ) چپ بهراست از.(مي شود

1 (Ctrl+C - Ctrl+P                                                                     2 (Ctrl+C  - Ctrl+V                   

3 (Ctrl+K  - Ctrl+ P                                                                  4 (Ctrl+K  - Ctrl+V  

  شكل نشانه هايي كه ويندوز در كنار پرونده ها قرار مي دهد به چه چيزي بستگي دارد؟ -16

  برنامة ايجاد كننده پرونده ) 2                        نوع اطالعات ذخيره شده در پرونده                         ) 1

   2 و 1) 4                           نوع ويندوز                                                          ) 3

  كدام گزينه بيانگر تاريخ و ساعت تغيير پرونده است ؟)  Properties( در كادر مشخصات پرونده ها -17

1 (Modified                         2 (Accessed                              3 (Created                              4 (Attributes       

   صفات پوشه ها به چه صورتي هستند؟-18

  فقط خواندني و پنهان) 4                     آرشيو و پنهان    ) 3       فقط خواندني و سيستمي     ) 2        و آرشيو    خواندني فقط) 1

   به چه چيزي بستگي دارد؟H.D.D ظرفيت ديسك هاي سخت -19

  پيكربندي ديسك سخت       ) 2                                    هزينه ي خرج كرد          ) 1

  تيشن هاي ديسك سخت  تعداد پار) 4                                  چگالي ديسك سخت       ) 3

  نمي باشد؟) Portable( كدام يك از گزينه هاي زير حافظه جانبي قابل حمل -20

                 فشرده لوح) 4                          فلش حافظة) 3                                            نرمديسك ) 2                     سختديسك ) 1

      بيانگر چيست ؟ Local Diskدرايو ، ) Type(مشخصات درايو ، در قسمت نوع  در كادر -21

  حافظة اصلي) 4حافظة جانبي                        ) 3ديسك نصب شده در كامپيوتر                ) 2                 ديسك محلي    ) 1

  وان استفاده كرد؟ در نام پرونده و پوشه از كدام يك از نويسه هاي زير مي ت-22

  ، ) 4                                    )  :     3                      ؟                                      ) 2                                ) /        1

  نام پرونده و پوشه تا چند نويسه مي تواند باشد؟ -23

1 (128                                   2 (256                                                       3( 260                                     4 (512  

) هـا ( در صورتي كه هنگام تغيير نام يك پوشه يا پرونده ، تصميم گرفتيـد نـام گـذاري را لغـو كنيـد از كـدام كليـد                              -24

  استفاده مي كنيد؟
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1 (Ctrl+Z                          2 (Esc                                                        3 (del                                    4 (Allt + F4  

   براي انتخاب پوشه هاي همجوار از چه تركيبي استفاده مي شود؟-25

1 (Click + Shift             2 (Click + Ctrl                                        3 (Ctrl + A                       4 (Ctrl + Right click  

   در كادر انتقال پرونده در عنوان كادر چه چيزي ذكر مي شود؟-26

1 (Copying                        2 (moving                                                  3 (cutting                         4 (pasting  

   گزينة صحيح كدام است ؟-27

  .پرونده ها و پوشه هاي حذف شده از روي ديسك هاي قابل حمل و ديسك هاي نرم قابل بازيابي هستند) 1

   .را فشار دهيد    Escكليد فاصله بعد از حذف پرونده ها و پوشه ها منصرف شديد كافي استالدر صورتي كه ب) 2

  .درون آن باقي مي مانند ند ، نك   موجود در سطل بازيافت تا زماني كه كاربر آن ها را حذفةه ها و پوشه هاي حذف شدپروند) 3

  .گويند  Restore  يا  Undelete    بازگرداندن پرونده ها و پوشه هايي كه توسط ويندوز از سطل بازيافت حذف شده اند ،به عمل) 4

مـي   عناصر حذف شده اختصاص        نگهداري ياز فضاي هر درايو را برا     چند درصد    ضبه طور پيش فر    سطل بازيافت  -28

  ؟دهد

  بستگي به ظرفيت درايو دارد) 4 درصد                     10بيشتر از ) 3           درصد             10كمتر از ) 2        درصد            10) 1

   سبب چه چيزي مي شود؟Folder Options  محاوره ايدركادر  Always show menus انتخاب گزينة -29

  نماي نوار منو باالي همة نوار ها ) 2                 نمايش نوار منو باالي نوار ابزار به شكل كالسيك       ) 1

   صورت كالسيك نمايش نوار منو به) 4                   نوار منو هميشه نمايش داده شود                               ) 3

 را يعات مختـصر ال شود و اطي باز مي يك پوشه ببريد و نگه داريد، كادر كوچكيرو   كه اشاره گر ماوس را     يهنگام -30

  ؟گويند   چه ميبه اين كادر .  دهنديپوشه نشان م  در مورد

1 (help                          2 (thumbnail                       3 (Tip                                    4 (view 

  .................در صورتي كه ويندوز هر پوشه باز شده را در بخشي جداگانه از حافظه نگهداري كند  -31

   از حافظه بيشتر استفاده مي شود استفاده  )2       سبب افزايش پايداري سيستم عامل مي شود                       ) 1

  همه موارد) 4     ي كند تر مي شود                                             سيستم كم) 3

   سبب مي شوند كه ؟Find partial matched عالمت دار بودن گزينه Folder Options دركادر محاوره اي -32

  .نزديك ترين نتيجه ها نمايان شوند نويسه در كادر جستجو،   در هنگام تايپ هر) 1

   . شوديتايپ عبارت جستجو موكول نم    ش نتايج به پاياننماي) 2

  .نتايج خاص جستجو به سرعت نمايش يابند) 3

  2 و 1) 4

        اسـتفاده  ............... براي نسخه برداري يا انتقال بخشي از يـك پرونـده بـه محـل ديگـري از حافظـه خاصـي بـه نـام                      ) 33

  .مي شود

  حافظه دائمي ) 4حافظه موقت                ) 3حافظه اصلي                          ) 2      حافظه جانبي                 ) 1

  .نمايش مي دهد...............................   كاوشگر ويندوز محتويات درايوها و پوشه ها را بر اساس تنظيمات -34

1 (View                              2 (Personalization               3 (Themes                  4 (Folder Options  
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  )91مسابقات علمي (  نمايش داده نمي شود؟ )Properties ( كدام گزينه در كادر مشخصات يك پوشه-35

1 (Created                         2 (Modified                            3 (Type                       4 (Read only  

   زير پوشة كدام گزينه مي باشند؟Music و Ducuments ، Pictures پوشه هاي متداول ويندوز مانند - 36

  Folder Options                                3 (help                                  4 (Libraries) 2مركز كنترل                             ) 1

  گزينه صحيح نمي باشد ؟كدام  - 37

  .پرونده هاي غير اجرايي مي توانند شامل داده هاي متني ، صوتي ، تصويري و فيلم مي باشند) 1

  .نسخة جديدي ايجاد نمي شوددر تغيير مكان يا انتقال ، ) 2

  .است به صورت فعال Pasteگزينه ) Cutيا  (Copyقبل از انجام عمليات انتخاب و ) 3

  . استفاده مي شودAlt + Shiftان صفحه كليد از كليدهاي براي تغيير زب) 4

   مي توان شيوة نمايش شي هاي كاوشگر ويندوز را تغيير داد؟Folder Options با استفاده از كدام گزينه در پنجره -38

  View در زبانه Advanced Settings قسمت ) General                         2زبانه ) 1

3   (Display                               4 (Windows  

  
 
  ��� �	
��
�   �م

    صحيح است 1 گزينه -1

    صحيح است3 گزينه -2

    صحيح است4 گزينه -3

   صحيح است4 گزينه -4

    صحيح است4  گزينه -5

   .ده بود صفت هاي آرشيو و سيستمي هم در اين قسمت آم90در كتاب سيستم عامل سال  :   صحيح است2 گزينه -6

  صحيح است   2  گزينه -7

   صحيح است 2 گزينه -8

    صحيح است1 گزينه -9

   صحيح است 2 گزينه -10

   صحيح است 4 گزينه -11

    صحيح است4 گزينه -12
   صحيح است 1 گزينه -13

   صحيح است2 گزينه -14

   صحيح است2 گزينه -15

   صحيح است 1 گزينه -16

   صحيح است 1 گزينه -17

   صحيح است  4ه  گزين-18

   صحيح است  2 گزينه -19
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   صحيح است1 گزينه -20

    صحيح است2گزينه  -21

    صحيح است4 گزينه -22

  صحيح است   3گزينه  -23

  صحيح است   2 گزينه -24

گروه نيز  را پايين نگه داشته و روي آخرين پرونده ي Shiftروي اولين پرونده كليك كنيد، سپس كليد  :   صحيح است1 گزينه -25

  . كليك كنيد

   صحيح است 2 گزينه -26

  ،در صورتي كه سطل بازيافت پر شود  موجود در سطل بازيافت ةپرونده ها و پوشه هاي حذف شد :  صحيح است 4 گزينه -27

  .درون آن باقي مي مانند   به طور كامل حذف مي كند  پرونده ها و پوشه هاي قديمي را ويندوز

   ت صحيح اس2 گزينه -28
   صحيح است 1 گزينه -29

   صحيح است3 گزينه -30

   صحيح است4 گزينه -31

   صحيح است 4 گزينه -32

   صحيح است 3 گزينه -33

   صحيح است  4 گزينه -34

    صحيح است2 گزينه -35

   صحيح است  4 گزينه -36

   صحيح است 3 گزينه -37

    صحيح است2 گزينه -38

  

 

  7ويندوز سازماندهي محيط كار : فصل چهارم 

  

  )90دولتي (كدام نوع ، قالب بندي سبب ايجاد سيستم پرونده ، روي درايو مي شود؟  - 1

 اوليه) 4فيزيكي                                  ) 3منطقي                                         ) 2           سطح پايين                   ) 1

 .............  نام به  تري كوچك نواحي به را ها آن  سخت، هاي ديسك روي اطالعات بهتر  منظور مديريت به - 2

   .كنند مي بندي تقسيم

  همة موارد) 4                                  رانه      ) 3                         درايو                  ) 2                                   پارتيشن) 1

  باشد؟  ذخيره آن قابل روي اطالعات   بعد از پارتيشن بندي ديسك سخت ، بايد چه عملي روي درايوها صورت گيرد تا-3

  يكپارچه سازي) 4         قالب بندي منطقي          ) 3                         پاكسازي              ) 2                        قالب بندي      ) 1

   براي قالب بندي ديسك سخت وجود ندارد ؟ Formatگزينه در كادر محاوره اي كدام  - 4
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  پاكسازي) 4        امكان فشرده سازي         ) 3               ز      راه انداايجاد ديسك) 2            قالب بندي سريع         ) 1

  مناسب تر است؟) file system(كدام تعريف براي سيستم پرونده ) 5

  .سيستمي است كه سطح درايو را آماده ذخيره سازي اطالعات مي كند) 1

  .سيستمي براي نگهداري و سازماندهي اطالعات بروي درايو است ) 2

  .سيستمي براي قالب بندي سطح درايو است ) 3

  .همان جدول تخصيص پرونده است) 4

  ك به وجود نمي آيند؟كدام يك از موارد زير در هنگام قالب بندي يك درايو بروي ديس) 6

  خوشه) 4    اده هاي ديسك         فضاي د) 3    جدول تخصيص پرونده         ) 2                سكتور                     ) 1

  گزينه ي صحيح كدام است ؟) 7

  .قالب بندي با عمل حذف كامل اطالعات يكسان است ) 1

  .ير ممكن استبازيابي اطالعات درايو قالب بندي شده غ) 2

  .بعد از پارتيشن بندي بايد هر درايو را قالب بندي منطقي كرد) 3

  .قالب بندي هر درايو باعث ايجاد سيستم پرونده روي آن مي شود) 4

  وجود دارد ؟) File System(براي ديسك نرم چه نوع سيستم پرونده اي  - 8

1 (FAT                                  2 (32  FAT                            3 (NTFS                              4 (همة موارد  

   هر واحد قابل تخصيص براي نگهداري اطالعات چه ناميده مي شود؟- 9

  سيلندر           ) 4  تراك                                ) 3خوشه                                  ) 2سكتور                                  ) 1

  : همة موارد زير صحيح مي باشند بجز- 10

  .رود مي كار به درايو محتويات همة حذف به منظور اغلب  سريعقالب بندي) 1

  . پاك مي شودFATجدول ) Quick Format (  سريعقالب بنديدر ) 2

  . گويند Bootable   يا  Start upبه درايو راه انداز ) 3

  .سازي درايو هاي ديسك سخت و ديسك نرم وجود داردامكان فشرده ) 4

   گزينة صحيح كدام است ؟- 11

  .امكان قالب بندي كردن درايوهاي سيستمي يا راه انداز وجود دارد ) 1

  .در قالب بندي سريع سطح ديسك بازبيني مي شود ) 2

  .عمليات قالب بندي ديسك ها فقط به وسيله اعالن فرمان قابل اجراست ) 3

  . وجود دارد NTFS فقط براي درايوهاي ديسك سخت با سيستم پروندهكان فشرده سازي ام) 4

  .عمل مي كند كه دسترسي به پرونده ها ، پوشه ها و برنامه ها را آسان تر مي كند....................  ميانبر مانند يك - 12

  اشاره گر ) 4                         پيكان               ) 3                    عملگر                ) 2                  راهنما              ) 1

   مانع از چه چيزي در نوار وظيفه مي شود؟Lock the taskbar در قسمت تنظيمات نوار وظيفه عالمت دار كردن گزينه) 13

  3 و 1) 4تغيير مكان نوار وظيفه                 ) 3                   مشاهدة آن           ) 2              تغيير پهنا              ) 1

   به لوح هاي فشرده كه امكان بازنويسي دارند چه مي گويند؟- 14
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1 (            writeable      2 (Rewriteable                      3 (Dewriteable                        4 (writeablility  

  ب كدام گزينه ويندوز ، ميانبر ها و نشانه ها را بسيار منظم در سمت چپ ميز كار قرار مي دهد؟ با انتخا- 15

1 (Align icons to grid                                    2 (Auto Arrange Icon                 

3 (Auto Left Arrange Icon                           4 (Left icons to grid                

   كدام سيستم عامل ها امكان تغيير كاركرد ماوس را فراهم مي كنند؟- 16

  سيستم عامل هاي چند كاربره) 2سيستم عامل هايي كه رابط گرافيكي دارند                      ) 1

                    ي چند پردازنده اي سيستم عامل ها) 4سيستم عامل هاي چند برنامه اي                                       ) 3
 ��� �	
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    صحيح است 2 گزينه -1

    صحيح است4 گزينه -2

    صحيح است3 گزينه -3

   صحيح است4 گزينه -4

    صحيح است2گزينه  -5

    صحيح است4 گزينه -6

  .ه روي آن مي شود نه هر قالب بنديقالب بندي منطقي هر درايو  باعث ايجاد سيستم پروند: صحيح است   3گزينه  -7

   صحيح است 1 گزينه -8

    صحيح است2 گزينه -9

   صحيح است 4 گزينه -10

   صحيح است4 گزينه -11

   صحيح است4 گزينه -12

   صحيح است 4 گزينه -13

   صحيح است2 گزينه -14

   صحيح است2 گزينه -15

   صحيح است1 گزينه -16

  

  سفارشي كردن محيط كار: فصل پنجم 
  

   )92دولتـي  (با كدام گزينه ، مي توان با اعمـال الگـوي هـاي مختلـف ، ظـاهر رابـط گرافيكـي وينـدوز را تغييـر داد ؟                    -1

1 (Screen saver                            2 (Appearnce                        3 (Desktop                              4 (Themes  

  )92دولتي (است ؟  گزينة صحيح كدام -2

  . تنها حذف پرونده هاي برنامه هاي نصب شده براي حذف كامل يك برنامه كافي نيست)1

  .، تأثيري در عملكرد سيستم عامل ندارد) حذف و نصب مكرر ( آنها در تنظيمات  حذف برنامه ها يا تغيير) 2

  .نصب يك برنامه مشابه كپي ساده ي پرونده هاست) 3
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  .يا كپي آن بروي هارد رايانه ، مكمل يكديگرندنصب يك برنامه ) 4

  )86دولتي : ( سبب مي شود كه properties  Mouse در كادر محاوره اي Turn on Click Lock  فعال كردن ويژگي -3

  .                     عمل كليك غير فعال شود) 1

  .كليك راست در محيط ويندوز غير فعال شود) 2

  . نگه داشتن دكمه  سمت راست انجام شودعمل كشيدن با پايين) 3

  .بار كليك انجام شود ه داشتن دكمه ي ماوس و فقط با دوعمل كشيدن بدن نگ) 4

  مي شود؟) Properties   System( ، موجب نمايش پنجره مشخصات سيستم Run اجراي كدام دستور در كادر - 4

1 (msys32                             2 (msis32                                   3 (msinfo32                      4 (msconfig  

     عضويت رايانه در شبكه روي كدام يك از ) Properties   System( در كادر محاوره اي مشخصات سيستم - 5

  وضعيت هاي زير مي تواند قرار گيرد؟

1 (Domin – Local                                             2 (global – Domain      

3 (Workgroup – Domain                               4(- global  Domin – Local                        

   است ؟7 كدام گزينه معرف ناحيه زماني در ويندوز - 6

1 (Area Notification                                        2 (Zone  Time                   

3 (Current data nd time                                  4 (Time Area 

  كنترل استفاده مي شود؟ براي نمايش پنجره تنظيمات صفحه نمايش از كدام گزينه در مركز - 7

1 (Personalization              2 (Display                          3 (Screen Saver                     4(Setting  Screen   

   نمايش داده مي شود ؟7 تصوير كاربر جاري در كجاي ويندوز - 8

  در هنگام اتصال به شبكه           ) Log on                                    2در صفحه ورودي ) 1

  3 و 1 )4             باالي منوي شروع ويندوز                           ) 3

  به تعداد نقاط يك تصوير ديجيتال در واحد اينچ چه گويند؟ - 9

  گجت) Resolution                          4) 3                   كيفيت صفحه نمايش    ) 2                پيكسل                 ) 1

   وضوح تصوير به چه عواملي بستگي دارد ؟- 10

  كارت گرافيكي و اندازه پيكسل ها ) 2            د پيكسل ها              كارت گرافيكي و تعدا) 1

  كارت گرافيكي و صفحه نمايش ) 4             تعداد پيكسل ها و صفحه نمايش                 ) 3

................ ، اطالعات نشان داده مي شود و در وضوح پايين ......................  با وضوح باال همه چيز در صفحه نمايش - 11

  .نشان داده مي شوند.................... ولي 

   كوچكتر– كمتر –بزگتر ) 2                 بزرگتر                      – بيشتر – كوچكتر -1

   بزرگتر– كمتر –كوچكتر ) 4                       كوچكتر                 – بيشتر –بزرگتر ) 3

 نمايش داده مي شود ، در اين كادر چند ثانيه وقت Display settingس از تغيير وضوح صفحه نمايش كادر پ - 12

  داريد كه تنظيمات را تأييد كنيد؟

1 (10                                             2 (15                                                3 (20                                         4 (30  
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   به لوح فشرده اي كه به صورت خودكار اجرا مي شود چه مي گويند؟- 13

1 (Auto Run                            2 (Auto Play                                 3 (Start up                             4 (Bootable  

    چه كادري نمايش مي دهد؟Programs and Featuresه در كادر  قبل از حذف يك برنام7ويندوز  - 14

                                 Warning) 2                 كادر محاوره اي تأييد حذف                          ) 1

3 (Confirm file Detection                                       4 (Uninstall  

   از كدام كادر محاوره اي استفاده مي شود؟7يريت دستگاهها در ويندوز  براي مد- 15

1 (Device Manager                                                   2 (Programs and Features     

3 (Properties   System                                                4 (Computer Management  

 ، امكان كاوش درايو ها و پوشه ها براي يافتن Device Managerبا انتخاب كدام گزينه در كادر محاوره اي  - 16

  پرونده هاي راه انداز قطعة سخت افزاري مورد نظر وجود دارد ؟

1 (Update Driver                    2 (Disable                3 (Uninstall                   4 (Scan for hardware changes  

  كدام زبانه امكان انتخاب اشاره گرهاي مختلف براي ماوس را فراهم مي كند؟ در كادر محاوره اي تنظيمات ماوس - 17

1 (Pointers                                2 (Pointer Options                           3 (Buttons                            4 (Wheel 

   در صف سند هايي كه آماده چاپ هستند ، چگونه مي توان اولويت يك سند را تغيير داد؟- 18

 Statusكليك راست و انتخاب گزينة ) Range                          2كليك راست و انتخاب گزينة ) 1

    مي كنيم بعد اولويت آن را تغيير مي دهيم Cancelآن را ابتدا ) 4                        سند مورد نظر را به ابتداي ليست بكشيم  ) 3

  مودم هاي خارجي به طور معمول روي كدام درگاه نصب مي شوند؟ - 19

1 (COM1                                2 (COM2                                                 3 (3 COM                            4 (4 COM  

   از كدام زبانه براي تغيير درگاه مودم استفاده مي شود؟Phone and Modem  در كادر محاوره اي- 20

1 (Modem                              2 (Dialog Rules                                     3 (Advanced                    4 (Attached To  

 مجموعه اي از تنظيمات از پيش تعريف شده است كه استفاده از مصرف انرژي الكتريكي به  ............................- 21

  .وسيله رايانه را تعيين مي كند

   3 و Power Schemes        4 (1) 3                                  الگوي مصرف       ) 2   لگوي مصرف برق               ا) 1

با انتخاب كدام زبانه مي توانيد به ويندوز اعالم كنيد كه ) Sounds(نظيمات رسانه هاي صوتي  در كادر محاوره اي ت- 22

  با تشخيص مكالمه توسط كاربر ، چگونه صداي سيستم  را تنظيم كنيد؟

1 (Playback                            2 (Recording                                          3 (Sounds                    4 (Communications  
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    صحيح است 4 گزينه -1

    صحيح است1 گزينه -2

    صحيح است4 گزينه -3

  صحيح است  3 گزينه -4

    صحيح است3گزينه  -5

     صحيح است2 گزينه -6

  صحيح است   1  گزينه -7

   صحيح است  4 گزينه -8

    صحيح است3 گزينه -9

  صحيح است   4 گزينه -10

   صحيح است 4 گزينه -11

    صحيح است 2 گزينه -12
   صحيح است 2 گزينه -13

   يا هشدارWarning :  صحيح است2 گزينه -14

   صحيح است1 گزينه -15

   صحيح است 2 گزينه -16

   صحيح است 1 گزينه -17

   صحيح است  3 گزينه -18

    صحيح است2 گزينه -19

  ست صحيح ا 3 گزينه -20

    صحيح است4  گزينه -21

    صحيح است4 گزينه -22

  

  ابزارهاي سيستمي: فصل ششم 

  

  )92دولتي : (در پاك سازي ديسك همه ي اقدامات زير انجام مي شود بجز  - 1

                                               tmp. پسوند با موقتي هاي پرونده حذف) 1

  )  Recycle Bin  ( بازيافت سطل كردن خالي )2

حذف فايل ها و پرونده هاي خالي و پراكنده بر روي ديسك           ) 3

   .شوند مي استفاده ندرت به كه قديمي هاي  پرونده سازي فشرده )4

  )92دولتي (  ، چه كاري انجام مي دهد؟ Disk Defragmentationبرنامه ي  - 2

  .ر پراكندگي و كارايي  را به همراه داشته باشد جابه جابي  فولدر هاي ديسك ، به نحوي كه حداكث) 1

  .فضاي از دست رفته سطح ديسك را بازگردانده و فايل هاي با سايز صفر را حذف مي كند) 2
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  .كند مي رفع را درايوها روي اطالعات پراكندگي و  بررسي را ديسك سخت سطح  خالي فضاي   ) 3

 .سطح هارد را انجام مي دهدفشرده سازي پرونده هاي سطح ديسك و مديريت ) 4

  )91دولتي (  براي از بين بردن پراكندگي فايل ها بروي ديسك و باال بردن سرعت دستيابي ، كدام برنامه را بايد اجرا كرد؟-3

1 (Disk Defragmenter                2 (Disk Clean up                 3 (Scan Disk                   4 (Setting  

  )90دولتي (بايد بيشتر باشد؟ ............... براي نيل به سرعت دستيابي باالتر ، همجواري فيزيكي   - 4

  دستورها) 4اطالعات روي ديسك           ) 3                  برنامه ها                  ) 2بخش هاي مختلف يك پرونده           ) 1

  )89دولتي (ك سخت چيست ؟  دليل به وجود آمدن پراكندگي روي ديس- 5

  قالب بندي نامناسب ديسك سخت) 2                                عدم نصب صحيح ويندوز                        ) 1

  نداشتن فضاي آزاد روي ديسك سخت) 4                                 نصب و حذف برنامه ها و پرونده ها         ) 3

  )88دولتي (ب كند شدن دسترسي به فايل ها ي روي ديسك سخت مي شود؟   چه عاملي سب- 6

  بازيابي اطالعات) 4               پشتيبان سازي           ) 3             پراكندگي                      ) 2                  فرمت                           ) 1

  چيست ؟ Disk Clean up نتيجه اجراي برنامه - 7

  پاكسازي درايو هاي ديسك سخت  ) 2            فضاي از دست رفته رايانه بازگردانده مي شود                ) 1

  3 و 1) 4يكپارچه سازي اطالعات ديسك سخت                                      ) 3

   دسترسي پيدا كرد؟Disk Clean up مي توان به برنامه Run با اجراي كدام فرمان در كادر - 8

1 (Clendisk                                                                              2 (CleanDu  

3 (cleanmgr                                                                             4 (cleanmdu 

    قطعاتي صورت به ، سخت ديسك روي ها،اطالعات پرونده و ها برنامه ذفح و نصب با تدريج به ، زمان گذشت با - 9

   .گويند................................   مشكل اين به .آيند مي  در پراكنده  و كوچك

1 (Defragmentation                2 (Fragmentation              3 (Physical locality                  4 (Defragmenter            

  مدت زمان تكميل برنامه يكپارچه سازي به چه عواملي بستگي دارد ؟ - 10

  ميزان پراكندگي                   ) 1

  ميزان پراكندگي و ظرفيت درايوهاي ديسك سخت       ) 2

                     ميزان پراكندگي و ظرفيت درايوهاي ديسك سخت و مقدار استفاده شدة درايواها) 3

  RAMميزان پراكندگي و ظرفيت درايوهاي ديسك سخت و ظرفيت حافظة ) 4

   استفاده مي شود؟7 براي اجراي دوره اي برنامه ها از چه برنامه اي در ويندوز - 11

1 (Defragmenter                   2 (Disk Clean up                  3 (System tools                      4 (Tasks Scheduler  
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    صحيح است 3 گزينه -1

    صحيح است3 گزينه -2

    صحيح است1 گزينه -3

  صحيح است  1 گزينه -4
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    صحيح است3  گزينه -5

     صحيح است2 گزينه -6

  صحيح است   4  گزينه -7

   صحيح است  3 گزينه -8

    صحيح است2 گزينه -9

  صحيح است   2 گزينه -10

  صحيح است   4 گزينه -11

  

  7نصب و پيكربندي ويندوز ) Command Prompt(  عامل، اعالن دستورستمي سي هافهيوظ : فصل هفتم

  

       )92دولتي (؟ت يا فولدر اقدام مي كندنسبت به ايجاد يك فهرس) Prompt  Command( كدام يك از دستور هاي خط فرمان -1

1 (CD                                         2 (Md                                          3 (Rd                                        4 (dir  

  )92دولتي (ادن داده هاي موجود روي درايو ، انجام مي شود؟يل سيستم پرونده ، بدون از دست د كدام روش تبد- 2

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

  )90دولتي ( در خط فرمان كدام گزينه مشخص كننده ي چگونگي اجراي فرمان است ؟ - 3

  دستورها) 4                       سوئيچ ها        ) 3         پارامتر ها                            ) 2          ا و پارامترها        سوئيچ ه) 1

  )89دولتي ( تبديل كرد ؟ FAT را به NTFS با حفظ داده هاي درايو، با كدام دستور مي توان سيستم پرونده ي - 4

1 (Convert                               2 (Convert با سوئيچ V    /          3 (NTFS2FAT                     4 (ممكن نيست 

 c.text        b.text     +    a.text       Copy             )89دولتي ( حاصل اجراي دستور روبه رو كدام گزينه است ؟- 5

  .نمي توان استفاده كرد + دستور خطا دارد ، از عالمت ) 1

  . ايجاد مي شودc اضافه مي  شود و پرونده ي a به انتهاي پرونده ي bمحتويات پرونده ي ) 2

  .اضافه مي شودc  به انتهاي پرونده يb و a محتويات پرونده ي )3

  . ايجاد مي شودc اضافه مي شود و پرونده ي b به انتهاي پرونده ي aمحتويات پرونده ي ) 4

  )88دولتي (كدام بخش سيستم عامل به طور دائم در حافظه باقي مي ماند ؟  - 6

  مديريت حافظه) 4           ابط كاربر                     ر) 3              پوسته                            ) 2     هسته                                  ) 1

  )87دولتي (كدام گزينه جزء وظايف سيستم عامل محسوب مي شود؟      - 7

  كنترل هماهنگي برنامه هاي كاربردي در استفاده از منابع ) 1

  ندي برنامه هاي كاربردي در استفاده از منابع مديريت منابع و زمانب) 2

  انجام محاسبات رياضي و منطقي پردازش ) 3

  2 و 1گزينه هاي ) 4

  )87دولتي ( تبديل كرد؟ FAT  را بهNTFS چگونه مي توان سيستم فايل - 8

   Convertفاده از فرمان است) 2                          فرمت دوباره ي درايو                                   ) 1
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  با حذف تمام اطالعات روي درايو) Partirion Magic                                 4به كمك نرم افزار ) 3

  )86 دولتي(  و غيره جزء كدام گروه از دستورهاي اعالن فرمان محسوب مي شوند ؟ Del , Move , Copy    دستورهايي مانند-9

  مديريت سيستم) 4                  مديريت فايل ها     ) 3               مديريت ديسك ها          ) 2                    مديريت فهرست ها  ) 1

  )91آزاد (  منابع در يك سيستم كامپيوتري به چه گروه هايي تقسيم مي شوند ؟ - 10

   كاربر گرا–سيستم گرا ) 2                     شبكه اي              – نرم افزاري –سخت افزاري ) 1

   منابع غير قابل دسترس–منابع قابل دسترس ) 4                   منطقي                                                 –فيزيكي ) 3

   همة گزينه هاي زير صحيح مي باشند بجز؟- 11

    .شوند )Load(بارگذاري  اصلي حافظة به جانبي از حافظة ديبا  اجرا براي ها برنامه ةهم) 1

   .است اجرا حال در كار، انپاي تا انهراي كار به  شروع  از ابتداي كه است افزاري نرم تنها عامل سيستم) 2

    .ماند مي باقي حافظه در مداي طور هستة سيستم عامل به) 3

  .آورده مي شوند به حافظه ،قسمت هاي ديگر سيستم عامل بجز هسته با توجه به ظرفيت حافظه) 4

    پوسته سيستم عامل شامل كدام يك از بخش هاي زير است؟-12

  برنامه هاي راه انداز و رابط كاربر) 2                 برنامه هاي كاربردي و برنامه هاي راه انداز          ) 1

  برنامه هاي كاربردي و رابط كاربر )4                     برنامه هاي راه انداز و برنامه بارگذار               ) 3

   را در اختيار كاربران قرار مي دهد ؟Internet Explorer  به همراه خود كدام يك از نسخه هاي7 ويندوز -13

1 (6                                      2 (7                                              3 (8                                        4 (10  

كدام يك از برنامه هاي زير جزء برنامه هاي خود ويندوز براي جلوگيري از دسترسي افراد سودجو و برنامـه هـاي                        -14

  مخرب نيست ؟

1 (Anti Virus                   2 (Firewall                                 3 (Action Center                    4 (Windows Defender  

  به مسير ذكر شده قبل از مكان نما در پنجرة اعالن فرمان چه مي گويند؟ -15

  مسير ريشه) 4                    اعالن سيستم     ) 3      مسير  درايو جاري                  ) 2مسير فعال                          ) 1

  .را در ساختار سلسله مراتب پوشه ها نشان مي دهد.............. ......و .................. اعالن سيستم  -16

  درايو فعال و موقعيت فعلي     ) 2                      درايو فعال و مسير فعال                       -1

  اريدرايو فعال و درايو ج) 4          درايو فعال و مسير فعال                                   ) 3

  مشخص مي كند كه دستور خواسته شده در كجا انجام شود؟ ................... -17

  سوئيچ ها و پارامترها ) 4دستورها                                ) 3سوئيچ ها                          ) 2    پارمترها                           ) 1

 مورد ديسك هايي كه قبالً فرمت شده اند ، مورد استفاده قرار مي گيرد و باعـث  كدام سوئيچ درFormat در دستور -18

  افزايش سرعت قالب بندي مي شود؟

1 (/d                                      2 (/s                                     3 (/q                                        4 (/a  

  تور هاي زير جزء دستوررهاي مديريت پوشه هاي نمي باشند؟كدام يك از دس -19

1 (Md                                   2 (Tree                                3 (Rd                                     4 (Fd 

   از كدام دستور براي مشاهدة پرونده هاي و پوشه هاي ديسك استفاده مي شود؟-20
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1 (dir                                    2 (Tree                                3 (Md                                    4 (Cd 

   سبب تغيير مسير فعال به يك سطح باالتر مي شود؟سوئيچ كدام Cd در دستور -21

1 (Cd…                               2 (Cd\                                  3 (Cd\...                                4 (Cd/  

   .باشد نظر  شاخة مورد..................فهرست  دردباي فعال  مسير  فهرست، هر حذف براي -22

  خود) 4                        ريشة       در ) 3                  قبل از               ) 2            بعد از                      ) 1

   كدام گزينه است ؟7طوالني ترين قسمت نصب ويندوز  -23

1 (Copying windows files                                            2 (Expanding files  

3 (Insalling features                                                        4 (Completing installing  

   ارائه مي شود چيست؟7كه توسط شركت مايكروسافت براي ويندوز ) Service Pack( هدف از بسته هاي خدماتي -24

  برطف كردن نقاط ضعف و ارتقاي سيستم عامل              ) 1

  برطرف كردن نقاط ضعف و حفره هاي امنيتي سيستم عامل ) 2

   امنيتي سيستم عامل و ارتقاي سيستم عامل               برطرف كردن نقاط ضعف و حفره هاي) 3

  برطرف كردن حفره هاي امنيتي سيستم عامل و ارتقاي سيستم عامل         ) 4

   است ؟كرده ارائه سخت سكدي هاي پارتيشن پيكربندي تيرمدي و مشاهده براي را رنامهكدام ب 7ندوزوي عامل سيستم  -25

1 (Device Manager                                                      2 (Computer Management        

3 (Programs and Features                                             4 (Properties   System                 

   در كدام گزينه آمده است ؟7 امكانات حفاظتي سيستم عامل ويندوز - 26

  فشرده سازي و يك پارچه سازي) 2                               سازي                         ازي و پاكفشرده س) 1

            رمز گذاري و پاكسازي) 4                            فشرده سازي و رمز گذاري                        ) 3

  .مي شود. ................... سبب *.* del اجراي دستور - 27

  حذف همه ي پرونده ها با هر پسوندي بجز پرونده هاي سيستمي) 2       حذف همه ي پرونده ها با هر پسوندي                             ) 1

  دستور خطا دارد) 4      پسوندي از مسير جاري         حذف همه ي پرونده ها با هر) 3

  .مي شود......................  سبب Enterشار دادن كليد  بعد از نام دستور و ف?/ قرار دادن - 28

  شرح سوئيچ ها و پارامتر هاي دستور) 2                                 شرح سوئيچ هاي دستور                       ) 1

  كامل دستور شرح ) 4                                شرح پارامتر هاي دستور                        ) 3

  )87مسابقات علمي ( چه كاري انجام مي دهد؟ Chkdslk  در دستور F/سوئيچ  - 29

   مشخص مي كند                           Fنام درايو را ) 1

  سبب رفع اشكاالت احتمالي سطح ديسك مي شود) 2

  سبب نمايش نام و مسير وجود همه فايل هاي روي ديسك مي شود) 3

  ديسك فرمت شودباعث مي شود ) 4

، ليستي از  پارتيشن هاي موجود روي ديسك سخت به همراه مشخصات آنها شامل نوع سيستم  كدام برنامه - 30

  را نشان مي دهد ؟... پرونده ،كل ظرفيت ، ميزان فضاي آزاد و 
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1 (Device Manager                                                      2 (Computer Management        

3 (Programs and Features                                             4 (Properties   System                 
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  اينترنت: فصل هشتم 

  
  .جهان در دسترس است  است كه خدمات آن در سراسر................. اينترنت شبكه اي از  - 1

  هاMAN) 4          ها                     LAN) 3رايانه ها                            ) 2                                       شبكه ها) 1

   كدام شبكه ، نقطه آغاز اينترنت است ؟- 2

  Net) 4شبكه محلي                           ) 3                            آرپارنت) 2                  اينترانت                     ) 1

   روش اتصال به سرويس دهندة اينترنت در شبكة محلي در چه جاهايي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد؟- 3

  سيستم هاي خانگي) 2      سازمان هاي تجاري و اقتصادي                                                                    ) 1

  مراكز آموزشي و درسي) 4ل تعداد زيادي رايانه را دارند                       سازمان هاي و مركزي كه قصد اتصا) 3

   به مؤسساتي كه خدمات اينترنتي ارائه مي دهند چه مي گويند؟- 4

1 (ISO                                          2 (OSI                                 3 (ISP                                      4 (Server 

  .است ..............................  وب در اينترنت داراي مدل - 5

  سرويس دهنده                        ) 2سرويس گيرنده                                                          ) 1

  سرويس گيرنده / سرويس دهنده ) 4 سرويس دهنده                                / سرويس گيرنده ) 3

  .اي داريمبه سرويس دهنده اطالع مي دهد كه قصد مشاهدة چه صفحه ............ تي نرم افزار مرورگر اجرا مي شود وق- 6

1 (Address                             2 (URL                                  3 (              دامنه) 4                      پروتكل  

  مشخص كنندة كدام گزينه است ؟  http://www.google.com  ، google  در نشاني- 7

  نوع حوزه) 4                    دامنه                    ) 3                   نام حوزه             ) 2           پروتكل                       -1

  نام حوزه چه ناميده مي شود؟، ب  در ساختار نشاني و- 8

  فراپيوند) 4                           دامنه              ) URL                                   3) 2                 پروتكل                 ) 1

  شود؟ از كدام گزينه براي مديريت وب گاه هاي مورد عالقه استفاده مي FireFox در مرورگر - 9

1 (History                             2 (Bookmarks                      3 (Privacy                                  4 (Cookies 

   از كدام گزينه براي مشاهدة سوابق وب گاه هاي بازديد شده استفاده مي شود؟FireFox در مرورگر - 10

1 (Bookmarks                    2 (History                                3 (Cookies                                4 (Privacy                       

  .گويند.........................  به نشاني اينترنتي وب گاه - 11

  حوزه) URL                                       4) 3                          دامنه               ) 2پروتكل                               ) 1

   براي مشاهدة صفحات وب از چه برنامه اي استفاده مي شود؟- 12

  3 و Browser                                 4 (1) 3                    جستجوگر وب          ) 2                     مرورگر وب                 ) 1

  قرار دادي است كه براي تبادل اطالعات در اينترنت استفاده مي شود؟ .................... - 13

   پروتكل )URL                                        4) 3                            حوزه                ) 2                                      دامنه            ) 1
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  ويروس و برنامه هاي ضد ويروس: فصل نهم 

  )92دولتي ( گزينه صحيح كدام است؟ - 1

  . ، كپي هايي از خودشان را روي ديگر رايانه ها مي فرستند كه ممكن است بدون اطالع كاربر باشدSpywareجاسوس ها يا ) 1

  . هستندWormكه بدون اطالع كاربر،اطالعاتي را از سيستم جمع و به آدرس هاي مشخص ارسال مي كنند ، كرم يا برنامه هايي ) 2

  .وجود ضد ويروس نمي تواند مانع از آلوده شدن سيستم به اسب تروا شود) 3

  .فايروال ها و ضد ويروس ها در رايانه عملكرد مشابهي دارند) 4

م دريافت اطالعات از اينترنت به وسيله ي كاربران،يا از طريق حافظه هاي جانبي نظير ديسك ها ، برنامه اي ناخواسته كه هنگا  -2

  )92دولتي ( روي رايانه منتقل مي شوند ، و معموالً پس از نصب عملكرد مخرب خود را نشان مي دهند ، چه نام دارد؟

   )Virus  (ي اانهي راروسي و)Spyware    (      4 (جاسوس ) Worm    (      3  (ورم) Trojan Horse(        2 ( اسب تروا )1

   ، اگر وضعيت حفاظت در حالت سبز باشد كدام ESET Smart Security در محافظت از رايانه ، برنامه ي - 3

  )91دولتي (گزينه درست است؟ 

  له يا تهديد به رايانه باشداحتمال بروز حم) 2    بعضي از اجزاي برنامه ي ضدويروس غير فعال است            ) 1

   در حداكثر وضعيت محافظت از سيستم باشدESETبرنامه ي ) 4   سيستم حفاظتي بالدرنگ يا ديواره آتش غير فعال باشد       ) 3

  : همه ي برنامه هاي زير از برنامه هاي مخرب هستند بجز - 4

  Anti Trojan) 4هرزنامه ها                          ) 3                       جاسوس ها       ) 2      كرم ها                          ) 1

   اسب تروا شامل چند بخش است ؟- 5

1 (2                                        2 (4                                             3 (6                                       4 (8  
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  به صورت پست الكترونيك دريافت كنيم و پس از اجرا عكسي مشاهده نشود و قالب jpg.ورتي كه يك پرونده با قالب  در ص-6

  ؟ ارسال شده است ، اين ايميل حاوي كدام يك از برنامه هاي مخرب است jpg.exe.* است كه با نام exe.اصلي پرونده 

  كرم ) 4      وا                       اسب تر) 3                                 جاسوس   ) 2           ويروس                  ) 1

   در مورد برنامه هاي مخرب همة گزينه هاي صحيح هستند بجز؟- 7

  .كنند مي ارسال مشخصي  هاي به آدرس را ها كرده وآن جمع ستميس  را از اطالعاتي كاربر، اطالع بدون كه هستند هايي جاسوسها برنامه) 1

  .نمي توانند جاسوس ها را شناسايي كنندنرم افزار هاي ويروس ياب ) 2

  .شوند  نمي متصل گردي يياجرا  هاي برنامه به ها روسوي ها برخالف كرم) 3

  .شوند مي آن  به زدن صدمه باعث شبكه كردن  كپرترافي با شهها همي كرم) 4

 نيا .شود مي افتدري ناشناس شخاصا طرف از هستندكه اي ناخواسته يكونيالكتر هاي نامه.............................  - 8

  .دارد يتجار  يغاتتبلي جنبة معموال موضوع و محتوا  لحاظ ها از نامه

 Spam                               4 (Worm) 3جاسوس                                           ) 2               اسب تروا                      ) 1

   روش هاي انتقال برنامه هاي مخرب كدامند؟- 9

  حافظه هاي جانبي ، شبكه و ماهواراهها) 2حافظه هاي جانبي و ماهوارهها                                       ) 1

  ي ، ماهواره ، شبكه و موبايلحافظة جانب) 4حافظة جانبي و شبكه                                                     ) 3

  .شناسايي ، حذف و مقابله با خرابكاري برنامه هاي مخرب است............................. وظيفة اصلي يك برنامة  - 10

1 (Anti Spam                            2 (Anti Virus                                  3 (Anti Trojan                        4 (Anti Worm  

    مي باشد ، يعني چه ؟Submitيكي از ويژگي هاي يك برنامة ضد ويروس  - 11

  هوشمندي برنامة ضد ويروس                                          ) 1

  پشتيباني درست و به موقع سرور اصلي شركت توليد كننده براي پاك سازي پرونده هاي آلوده ) 2

  اني برنامة ضد ويروس به روز رس) 3

  مصرف كم منابع رايانه) 4

   كدام يك از يرنامه هاي زير از انواع برنامه هاي ضد ويروس نمي باشد؟- 12

  )Online ( برخطيروسهايضدو) Portable                                         (2 (   قابل حمليروسهايو ضد) 1

  )Offline(ضد ويروس هاي غير متصل ) Installed (                                      4 ( قابل نصب ي هاروسيضدو) 3

   كدام گزينه صحيح نمي باشد؟Microsoft Windows Malicious Software در مورد ضد ويروس - 13

  .كنند  حـل نتوانند مشكل را ب شدهنص هـاي روسباشد و ضد وي  قرارگرفتهحمله  مورد  عامل  ستمشود كه سي مي استفاده زماني افزار نرم ناي ) 1

  .ها است كرم ترواها و شناسايي به قادر  فقط برنامه ـنيا) 2

   . اجرا هستند را شناسايي مي كندل در حاندوز عامل ويستم كه در سياين ضد ويروس فقط برنامه هاي مخربي ) 3

  .اين برنامه به جاي ضد ويروس قابل استفاده است) 4

  اسوس ها از چه برنامه اي استفاده مي شود ؟ براي شناسايي ج- 14

1 (Windows Defender                                      2 (Anti Spyware  

3 (Anti Worm                                                       4 (Microsoft Windows Malicious Software  
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دسترسي  شما ةانراي به توانند نمي شبكه  كاربران سايرESET Smart Security  در كدام حالت حفاظت برنامة- 15

  كنند ؟ مشاهده باشند وآن را داشته  

1 (Stealth                                 2 (Allow sharing                     3 (Strict protection                   4 (Block  

باشد و  پنهان نيرساي ددي از نترنتيا  اي داخلي شبكة از اعم سراسرشبكه  در انهاير شودكه مي سبب يژگ وينيا - 16

   ؟دهند قرار حملهمورد را نتوانندآن مخرب هاي نفوذگرها و برنامه

1 (Stealth                                 2 (Block                                     3 (Submit                                   4 (Strict protection  

   رايانه شما در تمام شبكه قابل دسترس است؟ESET Smart Security در اين حالت از حفاظت برنامة - 17

1 (Allow sharing                  2 (                        4    نارنجي                         حالت ) 3          حالت سبز (Strict protection  

   نمي باشد؟ESET Smart Security كدام گزينه بيانگر وضعيت حفاظت در برنامة - 18

  حالت قرمز) 4               حالت نارنجي             ) 3           حالت آبي                       ) 2       حالت سبز                         ) 1

  رايط بحراني استفاده مي شود؟كدام وضعيت حفاظت در ش - 19

  حالت قرمز) 4           حالت نارنجي                 ) 3                 حالت آبي                  ) 2      حالت سبز                         ) 1

باشند دركدام قسمت  حاوي هرزنامه مي كه هايي ام پي همراه  شبكه بهقيطر  از شده افتدري هاي امپي كلتعداد - 20

  شوند؟ مي مشاهده

  بخش رويدادها) 4             بخش پشتيباني               ) 3  جاسوس                    ماژول ضد ) 2         بخش ضد ويروس         ) 1

   كدام گزينه صحيح نمي باشد؟ESET Smart Securityدر مورد پويش اطالعات رايانه توسط برنامة  - 21

1 (Standard Scanببرد نبي كرده و از شناسايي را هاي آلوده پرونده  تا  كند مي شپوي عسري يلخي را ستمسي روسضدوي كه است ي روش.  

  .است روسضدوي برنامة يكربند پياتجزئي دانستن   بدون ستمبررسي  سي بودن آسان  پويش استاندارد روش تيمز) 2

  .كند مي ينبازبي را هاي فشرده  پرونده و يكيالكترون هاي نامه  استاندارد شپوي) 3

  .ديكن   نتعيي خاصي يها متنظي انه،راي شپوي براي دتواني مي  Custom Scanحالت  در) 4

  اي  سازي  را پاكآن بالفاصله آلوده ةدپرون مشاهدة صورت در روسضدوي پاكسازي يك پروندهحالت  كدام در - 22

  كند؟ مي حذف

1 (Do Clean                          2 (Default level                     3 (Strict cleaning                      4 ( Default cleaning 

باشد با انتخاب كدام گزينة برنامة ضد  روسوي به  آلوده  شده وآرشي اي فشرده پوشة  از پرونده  كيدر صورتي كه  - 23

   مي شود؟ويروس كل پرونده يا پوشة فشرده حذف

1( Standard mode               2 (Default level                    3(  mode Strict cleaning         4 (Do Clean  

  نمي شوند؟براي پاكسازي يك پروندة آلوده كدام پرونده ها بالفاصله حذف   Strict cleaningدر حالت  - 24

  فقط خواندني ) 4                         سيستمي               ) 3                       آرشيو              ) 2        پنهان                               ) 1

    برنامة افتدكه مي اتفاق  ، اين حالت زمانيESET Smart Security در برنامة  آلودهي پرونده هاي رواتيعملدر  -25

  باشد؟  نشده  ثبت روسوي اطالعات بانك باشد ودر د جديروسوي كه ناي انباشد ي روسوي  نوع ييشناسا  به قادر  روسضدوي

1 (Copy to Quarantine                                                 2 (Leave  

3 (Submit for analysis                                                  4 (Clean  
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 هشدار پنجرة بخش ناي انتخاب   با ،ESET Smart Security در برنامة  آلودهيپرونده ها ي رواتيعملدر  - 26

  شود؟ نمي انجام آلوده  پروندة يرو   ياتعملي چهي و شده بسته روسضدوي  ةنامبر

1 (Delete                               2 (Clean                                   3 (Submit for analysis                               4( Leave    

 ، كدام بخش از روي عملكرد و رفتار پرونده ها تشخيص ESET Smart Security در قسمت پيكره بندي برنامة - 27

  مي دهد كه آلوده هستند يا خير ؟

1 (Real-time protection                                               2 (Threat Sense engine  

3 (Media Scan                                                                 4 (Scan on 

 شامل كدام يك از گزينه هاي Media Scan  ، بخش ESET Smart Security در قسمت پيكره بندي برنامة - 28

  زير نمي باشد؟

1 (RAM                              2 (اطالعات روي شبكه) 4                          حافظة فلش              ) 3                             ديسك سخت  

  مشاهده كرد؟ روسضدوي برنامة عملكرد  از كاملي گزارش مي توان  ، ESET Smart Securityدر كدام بخش برنامة  -29

  بخش رويدادها ) Log                                      4رويداد ) 3                ماژول ضد جاسوس     ) 2     بخش ضد ويروس         ) 1

 ةجنتي و  اند، داشته  راانه راي كردن آلوده كه قصد هايي روس وي حمالت در كدام گزينه Logرويداد در بخش  - 30

  شود؟داده مي  نشان  مخرب  هاي برنامه نبرابر اي در روسضدوي برنامة  عملكرد  

1 (Events                                                                              2 (Quarantine                           

3 (On demand computer scan                                      4 (Detected threats  

بي  كه كارت شبكه است دمفي هايي انهيرا   ، براي ESET Smart Securityكدام حالت حفاظت در برنامة  - 31

  دارند؟ قرار ناناطمي رقابلغي يطمحي در ودارند  مسي

1 (Stealth                         2 (                          3حالت نارنجي (Strict protection                 4 (Allow sharing  

  )91مساتقات علمي ( جب ترافيك شبكه مي شود؟ كدام برنامة مخرب مو - 32

  كرم ها) 4              جاسوس ها                   ) 3         ويروس ها                     ) 2اسب تروا                          ) 1

  )89مساتقات علمي ( كدام گزينه از ويژگي هاي اسب تروا است ؟  - 33

  .از طريق اجراي نرم افزار آلوده در رايانه باعث آلوده شدن رايانه مي شود) 2                                                       عدم انتشار خود   ) 1

  .دسترسي بااليي روي سيستم دارد) 4                          .است  Autorun.infيك نمونة آن ) 2

  )89مساتقات علمي  (  ارزش يك برنامة ضد ويروس به چيست ؟- 34

1 (Submit                          2 (                     هوشمندي) 4پشتيباني درست و به موقع آن                  ) 3مصرف كم منابع  

  
��� �	
��
����  

 

    صحيح است 3 گزينه -1

    صحيح است1 گزينه -2

    صحيح است4 گزينه -3

   صحيح است 4 گزينه -4
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دوستان كنكوري در حال حاضر استفاده از اين كتاب رايگان است اما در صورت استفاده از 

 را به يكي از  تومان2000آن و قبولي در كنكور و رضايت از كتاب ما بايد هزينه آن يعني 

 :ه حساب هاي زير واريز كنيدشمار

  

  

    واريز به حساب به نام باقرپور-

در اين شيوه مي توانيد با مراجعه به بانك و تكميل فيش واريز وجه با درج شماره حسابهاي سايت، مبلغ 

 :موردنظر را منتقل مي كنيد 
 شماره حسا ب نام بانك

 0210239301008 بانك صادرات

 489627740 بانك كشاورزي

  انتقال كارت به كارت به نام باقرپور -2

در اين شيوه مي توانيد با مراجعه به دستگاههاي خودپرداز كليه بانكهاي عضو شتاب و يا سايت بانك 

  :مورد نظر و انتخاب گزينه انتقال وجه، مبلغ موردنظر را به يكي از شماره كارتهاي ذيل منتقل نماييد 

 كارتشماره  نام بانك

 6037691774067870 صادراتبانك 

 6037701203028250 بانك كشاورزي
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