
 

 

 کل سئواالت مهارت کاربر رایانه 

 آموزشگاه کامپیوتر پایتخت

  61962920190مهندس میثم حدادفر 

 د( ویروس یابی سیستم    ؟ نمی باشدکدام گزینه جزء وظایف سیستم عامل  -1

 Double Clickبه دو بار سریع و پشت سرهم کلیک با دکمه سمت چپ ماوس .......... می گویند. ب(  -2

 F10کدام گزینه یک کلید تابعی می باشد؟  ج(  -3

 الف( اجرای فرمان ها و ورود اطالعات چیست؟   Enterکار کلید  -4

 Num Lockج(  برای فعال شدن کلیدهای بخش ماشین حسابی، کدام کلید باید فعال باشد؟ -5

 Tool tipد(  .............. می گویند.به کادر راهنمایی که با اشاره کردن روی آیکن ها نمایش داده می شود. -6

 الف( آیکن میان بر  وجود عالمت پیکان کوچک کنار یک آیکن نشانه چیست؟ -7

 Tasksج(  برنامه های در حال اجرا، در کدام ناحیه از نوار وظیفه قرار می گیرند؟ -8

 ویندوزج( تنظیم و پیکربندی   چیست؟ Startدر منوی  Control Panelکار گزینه  -9

 Switch Userکدام گزینه برای جابجایی سریع بین حساب های کاربری استفاده می شود؟الف(  -11

 کدام گزینه برای کاهش مصرف برق در زمان هایی که رایانه بطور موقت استفاده نمی شودمناسب است؟ -11

 Sleepب( 

 د( پانل جزئیات ا نمایش می دهد؟کدام بخش از یک پنجره اطالعاتی راجع به آیتم انتخاب شده ر -12

 Moveج(  در منوی سیستم یک پنجره، کدام گزینه پنجره را جابجا می کند؟ -13

 انتخاب کدام گزینه، باعث می شود پنجره های باز به صورت افقی در کنار هم نمایش داده شود؟ -14

 Show windows stackedالف( 

 است؟ نادرست  Taskbarکدام گزینه درباره  -15

  ب( لیست برنامه های نصب شده روی ویندوز را نمایش می دهد.

 Stretchکدام گزینه، تصویر پس زمینه را می کشد تا کل میزکار را بپوشاند و کل تصویر دیده شود؟ج(  -16

 در پنجره تنظیمات صفحه نمایش چیست؟ Soundsکار گزینه  -17

 می دهدالف( صدایی را به رویدادهای ویندوز اختصاص 

 Waitد( کدام گزینه، مدت زمان انتظار برای نمایش محافظ صفحه نمایش را مشخص می کند؟ -18



 

 

 ، جهت صفحه نمایش را تنظیم می کند؟  Screen Resolutionکدام گزینه از کادر  -19

   Orientation ب(

 نمایش داده نشود؟   Startکدام حالت، باعث می شود یک آیکن در منوی  -21

 Don’t display this itemالف(  

که امکان دسترسی سریع به برنامه ها، پوشه ها و فایل ها را ایجاد می کند  Startبه ناحیه باال و سمت چپ منوی  -21
 ............... گفته می شود.  ج( ناحیه الصاق

 برنامه هایی که هنگام شروع بکار ویندوز بطور خودکار اجرا می شوند، در کدام پوشه قرار دارند؟ -22

  Startupالف( 

 Language bar زبان را به کاربر می دهد؟د( کدام نوار ابزار، امکان تغییر -23

 در کادر خصوصیات نوار وظیفه چیست؟    Auto-hide the taskbarکار گزینه  -24

 ب( باعث پنهان شدن نوار وظیفه می شود

 کدام گزینه امکان تغییر شکل آیکن های معروف ویندوز را به کاربر می دهد؟  -25

 Change desktop iconsب(  

 Cج( عموال اولین حرفی که به درایوهای دیسک سخت اختصاص داده می شود چیست؟    م -26

 ب( دیسک منطقی   ؟نمی شودکدام گزینه جزء دستگاه های قابل حمل محسوب  -27

 s}کدامیک از اسامی زیر برای نام یک پوشه مجاز می باشد؟  د(  -28

 فایل صوتیالف(   چه نوع فایلی محسوب می شود؟  WAVفایل  -29

 کدام نما، محتویات پنجره را با جزئیات کامل )در هر ردیف مشخصات یک عنصر( نشان می دهد؟  -31

 Detailsج( 

 د( تغییر نام یک فایل یا پوشه   چیست؟ Renameکار گزینه  -31

 Ctrlبرای انتخاب آیکن های غیر متوالی، کدام کلید باید پایین نگه داشته شود؟ ب(  -32

 یک آیکن به پنجره ای دیگر، در همان درایو چه عملی انجام می شود؟   Drag & Dropبا  -33

 Cut/Pasteب( 

 کدام گزینه صحیح است؟ -34

  فایل به سطل بازیافت، بطور پیش فرض امکان بازیابی آن وجود دارد.الف( با درگ یک 

 Ctrl+Vد(    چیست؟ Pasteکلید میان بر عمل  -35



 

 

 در ماشین حساب چیست؟ MCکار دکمه  -36

 ج( عدد موجود در حافظه را پاک می کند

 Statisticsکدام مد ماشین حساب برای محاسبات آماری کاربرد دارد؟ب(  -37

 چیست؟ Paintدر برنامه  Rotateکار ابزار  -38

 د( چرخاندن تمام یا بخشی از تصویر

 کدام ابزار در برنامه نقاشی برای رنگ آمیزی ناحیه های بسته شکل به کار می رود؟ -39

 Fill with colorالف( 

 Ctrl+Oکلید میان بر برای باز کردن فایل های ذخیره شده چیست؟د(  -41

 چیست؟ج( ضبط صدا Sound Recorderکاربرد برنامه  -41

برای پخش به صورت تصادفی یا نامنظم بکار می رود؟الف(  Windows Media Playerکدام دکمه در برنامه  -42
Shuffle 

، کدام حالت نتخاب می Snipping toolبرای عکس برداری از صفحه نمایش به صورت مستطیلی شکل توسط برنامه  -43
 Rectangular Snipشود؟ ب( 

با فعال کردن کدام ابزار، متن های روی صفحه، گزینه های منوها و کادرهای محاوره ای خوانده می شود؟  -44
 Narratorب(

 txt بطور پیش فرض .................. است. د( Notepadپسوند فایل های متنی در نرم افزار   -45

 کدام گزینه استفاده می شود؟ Notepadبرای جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر در نرم افزار  -46

 Replaceالف( 

 Boldباعث ضخیم نوشتن متن ها می شود؟ج( Notepadدر نرم افزار  Fontکدام گزینه در کادر  -47

 کدام گزینه صحیح نیست؟ -48

 ب( نام دستورات باید با حروف کوچک نوشته شود

 کدام دستور برای ایجاد پوشه استفاده می شود؟ -49 

 MDالف( 

 چیست؟د( بازگشت به ریشه درایو فعال CDکار فرمان/ -51

 p/، باعث نمایش اطالعات به صورت صفحه به صفحه می شود؟ج( Dirفرمان  کدام سوئیچ در -51

 Treeبرای نمایش محتویات یک فهرست به صورت ساختار درختی، کدام دستور استفاده می شود؟ب(  -52

 RDکدام فرمان جزء فرمان های مدیریت فایل ها محسوب نمیشود؟ج(  -53



 

 

است در مسیر جاری کدام گزینه صحیح است؟ الف(  mکه حرف اول آنها  برای حذف فایل های حداکثر چهارحرفی -54
Del m ??? . * 

 چیست؟ د( مشاهده محتوای یک فایل متنی Typeکار دستور  -55

 فاقد پارامتریا سوئیچ می باشد؟ کدام دستور زیر -56

 Clsب(  

 Time کدام دستور زیر برای تنظیم زمان سیستم کاربرد دارد؟ الف( -57

 می توان اجزاء ویندوز را نصب و حذف کرد؟  Control Panelدر کدام گزینه در  -58

 Programs and Featuresالف( 

ج(     امکان افزودن ناحیه های زمانی دیگر به ساعت محلی وجود دارد؟ Date and Timeدر کدام سربرگ از کادر  -59
Additional Clocks 

 د ( تنظیم دستگاه های ضبط صدا   چیست؟   Soundدر کادر  Recordingکاربرد سربرگ  -61

 چه عملی را انجام میدهد؟  Folder Optionsدر پنجره  Open each folder in the same windowگزینه  -61

 ب( هر پوشه را در پنجره فعلی باز می کند

 مخفی شوند؟  Computerباعث می شود درایوهای خالی در پنجره  Folder Optionsکدام گزینه در  -62

 Hide empty drives in the computer folderج(

 فی رایانه را تعیین کنید؟ توسط کدام گزینه می توانید تنظیمات منبع تغذیه و برق مصر -63

 Power Optionsالف( 

، برای لپ تاپ که منبع آن باتری است، مصرف انرژی را کاهش و عمر باتری را 7کدام الگوی مصرف برق ویندوز  -64
 Power Saverافزایش می دهد؟ الف( 

ونت را تعیین کنید؟   می توانید منطقه جغرافیایی محل سک Region and Languageدر کدام سربرگ کادر  -65
 Locationد(

 Programs andبرای مدیریت برنامه های نصب شده روی سیستم از کدام گزینه استفاده می شود؟  ب(  -66

Features 

 چیست؟ ج( تغییر شکل اشاره گر ماوس Mouseدر کادر  Pointersکاربرد سربرگ  -67

 کار با این برنامه را آموزش می دهد؟   Speech Recognitionکدام گزینه در پنجره  -68

 Take Speech Tutorialب( 

 عالمت تیک کنار نام چاپگر به چه معنی است؟ -69

 الف( چاپگر پیش فرض است 



 

 

 Deleteبرنامه زمان بندی شده کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ د( برای حذف یک -71

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح  -71

 قابل مشاهده است Task Schedulerب( لیست برنامه های نصب شده روی سیستم در کادر 

 باعث ایجاد دیسک راه انداز می شود؟  Formatانتخاب کدام گزینه در کادر  -72

 Create an MS-DOS start up diskب( 

 Disk Cleanupبرای حذف فایل های غیر ضروری سیستم از کدام برنامه استفاده می شود؟د(  -73

 چیست؟ Disk Defragmenterکاربرد برنامه  -74

 ج( یکپارچه سازی فضای دیسک  

 قرار دارد؟ Accessoriesدر کدام قسمت از زیر منوی  Disk Cleanupبرنامه  -75

 System Toolsالف(

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  -76

 ج( امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات سیستمی وجود ندارد

 چیست؟ Restore files from all users of this computerکار گزینه  -77

 ب( برای بازیابی فایل ها از نسخه های پشتیبان کلیه کاربران این رایانه استفاده می شود

 نیست؟کدام یک از گزینه های زیر امکان پذیر  Task Managerتوسط برنامه  -78

 د( مشاهده لیست برنامه های نصب شده

و میزان مصرف حافظه در قالب نمودار ارائه می  CPU، درصد فعالیت Task Managerدر کدام سربرگ از پنجره  -79
 Performanceد(  شود؟ 

 ، می توان سخت افزاری را غیر فعال نمود ؟Device Managerتوسط کدام گزینه در پنجره  -81

 Disableالف(  

 چیست؟ Device Managerدر پنجره  Scan for Hardware Changesکار گزینه  -81

 ج( جستجوی تغییرات سخت افزاری را انجام می دهد

 Ctrl+Pکلیدمیان بر برای چاپ یک فایل چیست؟ الف(  -82

 Selection، باعث چاپ ناحیه انتخابی می شود؟ ج(  Printانتخاب کدام گزینه در کادر  -83

 ؟ نمی باشدکدام گزینه صحیح  -84

 ی را یک بار دیگر از ابتدا به چاپگر ارسال می کندکار چاپ Resumeد( گزینه 



 

 

 Cancelب(  کدام گزینه برای حذف یک کار از صف چاپ به کار می رود؟ -85

 Resumeج( کدام گزینه باعث ادامه عملیات چاپ از نقطه توقف می شود؟ -86

 کاربران را مدیریت کند؟کدام حساب کاربری دارای اختیارات کامل بوده و می تواند اطالعات سایر  -87

 Administratorب( 

 استفاده می شود؟ User Accountsبرای تغییر رمز عبور از کدام گزینه در پنجره  -88

 Change the passwordد(

 چه عملی را انجام می دهد؟ User Accountsدر پنجره  Change the account typeگزینه  -89

 ج( تغییر نوع حساب کاربری

 Always notifyسیستم در باالترین سطح امنیت قرار دارد؟ الف(  UACکدام حالت در  -91

 ؟ نیست کدام گزینه صحیح -91

 د( پس از تغییر تصویر کاربر، برای مشاهده آن باید رایانه را راه اندازی مجدد کنید

 امکان مدیریت گروه های کاری وجود دارد؟ Computer Managementدر کدام بخش از پنجره  -92

 Local Users and groupsب( 

 F1چیست؟ ب( Help and Supportکلید میان بر برای نمایش پنجره  -93

 Askبا استفاده از کدام دکمه، می توان از راهنمایی متخصصین ویندوز بهره برد؟ د(  -94

 چیست؟ Help and Supportدر پنجره  Browseکار دکمه  -95

 به صورت دسته بندی شده Helpالف( نمایش اطالعات 

 شود؟ از کدام گزینه استفاده می Helpبرای جستجوی یک عبارت در محتویات صفحه جاری  -96

 Search Helpد( 

کدام گزینه این امکان را می دهد که میزکار خود را در اختیار یک کاربر ماهر قرار دهید تا مشکل شما را برطرف کند؟     -97
 )جGet a friend to help you over the Internet 

 ROM.کدام یک از گزینه های زیر یک میان افزار می باشد؟  ب( -98

 CUج(وظیفه ی کنترل کلیه ی عملیات سیستم را بر عهده دارد؟    CPU.کدام واحد در -99

.کدام یک از دستگاه های زیر جهت تبدیل سیگنال های دیجیتال به انالوگ یا بر عکس مورد استفاده قرار می گیرد؟   111

  Modemالف(



 

 

 ی کند؟  .صفحه کلید برای انتقال اطالعات از کدام روش استفاده م-111

 د(گزینه های ب و جسری    (ج    Serialب(      Parallelالف(

 MAN.حد فاصل میان شبکه های محلی و گسترده کدام شبکه قرار دارد؟ ب(-112

 ISDNج(مجموعه ای از سرویس های دیجیتال که برای کاربر انتهایی قابل دسترس می باشد چه نام دارد؟ -113

 Ctrlالف(کدام یک از کلید های زیر ترکیبی باشد؟ (114

 Scrollد(.زمانی که اطالعات پنجره بیشتر از یک صفحه باشد با استفاده از کدام نوار میتوان اطالعات درون پنجره را دید؟115

Bar 

 Alt + Spaceج(.با استفاده از کدام کلید های ترکیبی می توان منوی سیستمی یا منوی کنترلی را باز نمود؟ 116

 Show  Windows Stackedب(.کدام گزینه پنجره ها را به صورت افقی یا کاشی افقی مرتب می کند؟  117

 در قوانین نام گذاری صحیح نمی باشد؟ .کدام یک از گزینه های زیر118

 کاراکتر باشد 255حداقل طول نام باید الف(

 .exe.کدام یک از پسوند های زیر جهت فایل های اجرایی می باشد؟ب(119

  Used Spaceد(.کدام گزینه در خصوصیات درایو فضای مجازی استفاده شده ی درایو را نمایش می دهد؟111

 F2تغییر نام ایکنها کدام گزینه می باشد؟ج( .کلید میان بر جهت111

 .جهت خالی نمودن صندوق بازیافت به صورت یکجا از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟112

 Empty Recycle Binالف(

 Personalizeب(از کدام پنجره می توان استفاده نمود؟   Desktop.جهت تنظیمات صفحه ی 113

 Stretchب(اندازه ی صفحه نمایش نشان می دهد و نسبت ابعاد تصویر را حفظ می کند؟   .کدام زینه تصویر را به114

 Orientation.با استفاده از کدام گزینه می توان جهت صفحه نمایش را تنظیم نمود؟  ج(115

 می ایکون و تذکرهای برنامه ی فعال در سینی نوار وظیفه می باشد؟ئ.کدام گزینه جهت نمایش دا116

 only show notificationالف(



 

 

 Runالف(.برای اجرای برنامه ها از کدام دستور استفاده کنیم؟   117

 Mspaintج(استفاده می شود؟    Paintبرای اجرای برنامه ی  Run.کدام دستور در 118

 Clsب(چیست؟   Dos.دستور پاک سازی صفحه ی ورودی 119

 Rdد(برای حدف پوشه های خالی استفاده می شود؟   Dos.کدام دستور در 121

 Copyالف(استفاده می شود؟    Dos.کدام دستور برای کپی فایل ها در 121

 Shapesج(.برای ترسیم اشکال مختلف در برنامه نقاشی از کدام ابزار میتوان استفاده نمود؟  122

 Shuffleب(باید فعال باشد؟   Windows Media Player.برای تصادفی پخش شدن اهنگ ها کدام گزینه در 123

 از کدام کلید میان بر میتوان استفاده نمود؟  Word pad.برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه ی 124

 Ctrl + Nالف(

 .txtد(باچه پسوندی ذخیره می شوند؟    Notepad.فایل ها در 125

 Ctrl + S(ج.کلید میان بر برای ذخیره سازی یک سند کدام گزینه می باشد؟  126

 Volume Labelب(کدام گزینه برای ایجاد برچسب درایو انتخاب می شود؟   Format.در پنجره 127

 ب(پاک سازی فایل های موقتچه عملی انجام می دهد؟   Disk Cleanup .برنامه 128

 Task Manager(ج.برنامه ی مدیریت وظیفه در ویندوزچه نام دارد؟ 129

 nistratorAdmiالف(.کاربر مدیر یا اصلی برنامه چه نام دارد؟ 131

 Change Pictureد(.برای تغییر تصویر کاربر از کدام گزیینه استفاده می شود؟ 131

 Priorityب(.در پنجره صف اولیت کدام گزینه اولویت چاپ را تعیین می کند؟ 132

 Cancelد(.برای حذف یک برنامه از صف چاپ کدام گزینه استفاده می شود؟  133

 Pause(ج.برای توقف چاپ به صورت موقت از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟ 134

 Virus-Emailب(کدام یک از انواع ویروس های زیر از طریقصندوق پستی وارد سیستم می شوند؟ .135
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 CLsچیست؟     Dosدستور پاک سازی صفحه ی ورودی  -14

 Rd پوشه های خالی استفاده می شود؟ برای حذف Dos کدام دستور در -15

 Copy   استفاده می شود؟ Dos کدام دستور برای کپی فایل ها در -16

 Shapes   توان استفاده نمود؟ ی نقاشی از کدام ابزار می برای ترسیم اشکال مختلف در برنامه-17



 

 

 ی توان استفاده نمود؟از کدام کلید میان بر مWord Pad ی جدید در برنامه ی برای ایجاد یک صفحه-18

Ctrl+N 

 Ctrl+Sکلید میان بر برای ذخیره سازی یک سند کدام گزینه می باشد؟   -19

 Volume Labelکدام گزینه برای ایجاد برچسب درایو انتخاب می شود؟  Formatدر پنجره ی  -21

 Task Managerبرنامه ی مدیریت وظیفه در ویندوز چه نام دارد؟  -21

 Administrator   یا اصلی برنامه چه نام دارد؟کاربر مدیر -22

 Change Pictureبرای تغییر تصویر کاربر از کدام گزینه استفاده می شود؟    -23

 Priorityکند؟   ی صف اولویت کدام گزینه اولویت چاپ را تعیین می در پنجره-24

 Pause   توان استفاده نمود؟ برای توقف چاپ به صورت موقت از کدام گزینه می-25

 Email- Virus  شوند؟ کدام یک از انواع ویروس های زیر از طریق صندوق پستی وارد سیستم می -26

 Worm شوند؟ کدام یک از ویروس های زیر با کپی زدن از خود تولیدمثل کرده و در سیستم پخش می-27

 Update   شود که عمل بروزرسانی انجام شود؟ ها، کدام گزینه سبب می یاب در ویروس-28

 Isp   شود؟ ی خدمات اینترنتی به کاربران را بر عهده دارد چه نامیده می ی ارائه شرکتی که وظیفه-29

 F11    توان استفاده نمود؟ تابعی میبرای نمایش تمام صفحه مرورگر از کدام کلید -31

 Downloadبه دریافت فایل از اینترنت چه می گویند؟    -31

 Signature  برای ایجاد امضا از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟ -32

 Ctrl+Rچیست؟     Replyکلید میان بر گزینه ی  -32

 Alt + Tab   کدام کلید میان بر می توان استفاده نمود؟برای جابه جا شدن بین پنجره های فعال و غیرفعال از  -34

 ها، کدام گزینه کاربرد دارد ؟ ی افقی آیکن برای تعیین فاصله-35

Icon Spacing Horizontally 

 با انتخاب کدام گزینه می توان هر پوشه را در پنجره ای جداگانه نمایش داد ؟-36

Open Each Folder In Its Own Window 

 می توان ناحیه ی انتخاب شده را برعکس کرد؟ Paint ستفاده از کدام گزینه در برنامه یابا -37

Invert Selection 

تیک داشتن کدام گزینه سبب می شود با رسیدن متن به انتهای پنجره متن از ناحیه مورد نظر Notepad در برنامه ی-38
 Word Wrap شکسته شود و به خط بعد منتقل شود؟

 Bkf.    ایل های پشتیبان کدام گزینه می باشد؟پسوند ف -39



 

 

 Trojan     ?عملکرد کدام ویروس ساده و خطرناک می باشد و غالباً با تصاویر گرافیکی زیبا همراه است-41

 Desktop  اولین پنجره یا اساسی ترین پنجره ی ویندوز کدام گزینه می باشد؟-41

 Alt + Enter   ت پوشه ها و فایل ها کدام گزینه می باشد؟ی خصوصیا کلید میان بر برای نمایش پنجره -42

 Remove From This List    ?از کدام گزینه می توان استفاده نمود Start برای حذف گزینه های منوی-43

 Control  برنامه ی مرکز کنترل را باز می کند؟ Run کدام دستور در-44

 Magnifier کدام ابزار در برنامه نقاشی برای بزرگ نمایی تصویر استفاده می شود؟  -45

 Httpکدام پروتکل به صورت پیش فرض برای اکثر سایت های اینترنتی استفاده می شود؟-46

 استفاده می شوند چه نام دارند؟موتور جستجو اطالعاتاَبَر سایت هایی که برای جستجوی  -47

 برای تعیین رنگ زمینه ی برنامه های کاربردی از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟ -48

Application Background 
 Exitکدام گزینه کاربرد دارد؟  Dosبرای خروج از محیط  -49

 View کدام منو برای انجام کارهای نمایشی می باشد؟ Notepad در برنامه ی -51

 در کدام قسمت نوع جدول اختصاص فایل برای داریوها تعیین می شود؟ Format در پنجره ی-51

File System 

ده می باشد، بعد از وارد کردن نام سایت از کدام کلید باید استفا Com. برای بازکردن سایت هایی که دامنه ی آن ها -52
 Ctrl+Enter   شود؟

 Monitor  به صورت گرافیکی استفاده می شود؟  اطالعات  کدام دستگاه خروجی برای نمایش-53

 Show Desktop Gadgets  کدام گزینه برای نمایش ابزارک های ویندوز کاربرد دارد؟ -54

 Organize ؟در داخل یک پنجره برای کپی کردن یک آیکن از کدام منو می توان استفاده کرد-55

 Rtf.کدام گزینه می باشد؟    Word Padپسوند فایل های  -56

 در پنجره ی مدیریت وظیفه در کدام زبانه کلیه ی فرآیندهای سیستمی در حال اجرا نمایش داده می شود؟  -57

Processes 

 را اتفاق می افتد؟انتخاب کدام گزینه عمل جابه جایی بین کاربران با بسته شدن برنامه های در حال اجبا -58

Log Off 
 با انتخاب کدام گزینه می توانید چاپگر را در شبکه ای که به آن متصل هستید به اشتراک بگذارید؟ -59

Share This Printer 

 Account  به مشتری ارائه می کند، چه نام دارد؟ Isp که یک اشتراکی-61



 

 

 Gui   کدام سیستم عامل ها با واسط گرافیکی عمل می کنند؟-61

 Recycle Bin   حذف شده به طور موقت ، در کدام قسمت است ؟اطالعات  جایگاه ذخیره سازی-62

با استفاده از کدام کلید ترکیبی می توان به عقب در پیمایش یک پنجره و جا به جا شدن بین قسمت های مختلف ،  -63
 Shift+Tab  بازگشت؟

 Compressed Folderکدام گزینه جهت فشرده سازی اطالعات کاربرد دارد؟   -64

 Taskbar  Positionالف( جهت تعیین مکان نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می شود ؟   -65

 Scientificه ماشین حساب کاربرد دارد ؟کدام گزینه جهت نمایش حالت پیشرفت -66

 Applications  در پنجره مدیریت برنامه کدام زبانه برای برنامه های در حال اجرا است ؟-67

 F5  کدام کلید میان بر برای دوباره باز شدن سایت مورد استفاده قرار می گیرد؟ -68

 Mb  فظه استفاده می شود؟از کدام واحد حا Cd برای اندازه گیری حافظه هایی مانند -69

 Document  مسیر پیش فرض ذخیره سازی فایل ها در اکثر نرم افزارها کدام گزینه می باشد؟  -71

 Edit     ?در منوی کلیک راست، کدام گزینه جهت تغییر محتویات فایل های گرافیکی و سندی آیکن است  -71

 ست و تاریخ ایجاد یا ویرایش فایل را نیز در اختیار قرار میکدام گزینه جهت نمایش آیکن ها به صورت موضوعی ا -72

 Content    دهد؟

 Volume Mixerبرای کنترل صدا در ویندوز از کدام گزینه استفاده می گردد؟    -73

 Ershad.Ir     نام دارد؟ Domainکدام قسمت حوزه یا  Www.Ershad.Ir/Home.Htmlس در آدر-74

 کدام دسته از نرم افزارها برای بهینه شدن نرم افزارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند؟ -75

 نرم افزارهای کمکی

 Maximize  کدام گزینه جهت بیشینه کردن پنجره ها است؟ -76

 جهت تعیین نوع و نحوه ی نمایش آیکن های موجود در سینی نوار وظیفه، کدام گزینه کاربرد دارد؟ -77

Taskbar Buttons 
  انجام می دهد؟ Cmd چه عملی را در پنجرهRd Ali دستور-78

 را حذف می کند Aliالی پوشه خ 

 Ctrl+O  نقاشی، کلید میان بر جهت بازکردن فایل های دیگر کدام گزینه است؟در برنامه  -79

 Quick Formatالف(  با استفاده از کدام گزینه عملیات قالب بندی سریع انجام می شود؟ -81

 با انتخاب کدام گزینه عمل جابه جایی بین کاربران، بدون بستن برنامه های در حال اجرا اتفاق می افتد؟ -81

SWitch User 

http://www.ershad.ir/HOME.HTML


 

 

 Remove My Password  برای حذف رمز کاربر، از کدام گزینه استفاده می شود؟ -82

 کند، چه نام دارد؟ برنامه ای که بر روی سیستم اجرا شده و به رایانه صدمه وارد -83

 2و  1د(گزینه الف(برنامه مخرب                ب(ویروس                ج(تروجان                 

 Exe.  پوشه ها با کدام پسوند ویروسی هستند؟ -84

استفاده می شود تا کاربران از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند، چه  اطالعات  جایگاه و مکانی که برای نگهداری -85
 Site   نام دارد؟

 Ctrl+N    ?سال ایجاد کرد،با استفاده از کدام کلیدها می توان یک نامه ی جدید جهت ار Outlook در نرم افزار-86

   Forwardاستفاده از کدام گزینه می توان یک نامه را به شخص ثالث ارجاع داد؟ با -87

 Space  ها باید نگه داشت؟ کدام کلید را برای انتخاب آیکن Ctrl ی در انتخاب گسسته به همراه دکمه -88

 شود؟ استفاده می View کدام گزینه در منویجهت تغییر ساختار زبان نمایشی در مرورگر اینترنت از  -89

Encoding 
 Manufacturer   توان نوع چاپگر را انتخاب کرد؟ در هنگام نصب چاپگر در کدام قسمت می -91

 Content   ی مرورگر در کدام زبانه قابل تنظیم است؟ ظرفیت و حجم حافظه -91

 Title Barگزینه های کنترل کننده پنجره در کدام نوار قرار دارد؟   -92

 توان تنظیم کرد؟ ها را می ها، در کدام قسمت میزان شدت رنگ در پنجره ی تغییر رنگ پنجره در پنجره -93

Color Intensity 

   توان تعیین کرد؟ ها را می در کدام قسمت نوع نمایش ساختار درختی پنجرهFolder Option ی در پنجره-94

          Navigation Pane 

 Properties  شود؟ برای انجام تنظیمات صفحه در برنامه نقاشی از کدام گزینه استفاده می-95

 Shift  داشت؟ نگه Cd د در هنگام گذاشتنکدام کلید را بایAuto Run های Cd برای اجرا نشدن-96

 Tasks  بندی کرد؟ توان وظایف را دسته با استفاده از کدام گزینه می Outlook افزار در نرم-97

 شوند؟ ها نمایش داده می های صوتی و تصویری با انتخاب کدام گزینه تمامی فایل در هنگام اجرای فایل-98

Any Files 

 کدام گزینه برای نمایش یا عدم نمایش نوار فرمان است؟Internet Explorer در پنجره-99

Command Bar 

 اند، استفاده می ی زمانی معین تغییرداده شده هایی که در یک بازه در زمان جستجو از کدام گزینه برای جستجوی فایل -111

 Date Modified    شود؟



 

 

 Regedit  رجیستری ویندوز است؟ی  کدام دستور جهت اجرای برنامه Run ی در برنامه -111

 Privacy  شود؟ از کدام زبانه استفاده می Ie برای پنهان کاری در مرورگر -112

    ست؟اهای صوتی و تصویری، کدام گزینه جهت بازکردن صفحات اینترنتی دارای موسیقی  در برنامه پخش فایل-113
Open Url 

 سیستم عامل  واسط بین کاربر و سختافزار است؟افزار سیستمی و  ترین نرم کدام گزینه اصلی-114

 کلیک  شود؟ به عمل فشردن و رهاکردن سریع یکی از کلیدهای ماوس چه گفته می-115

 Drag & Drop  عمل کشیدن و رها کردن یک آیکن با ماوس چه نام دارد؟-116

 ها و دستورات به رایانه استفاده می های ورودی است که برای وارد کردن داده ترین دستگاه کدام گزینه از متداول-117

 Keyboard شود؟

  رود؟ ار میکلید قرار دارد و برای اجرای عملیات خاص و تابعی به ک کدام کلید از کلیدهایی است که در باالی صفحه -118
F8 

 Space  شود، چیست؟ زرگترین کلید روی کیبورد که با فشردن آن یک فاصله خالی ایجاد میب -119

 Capslookکدام گزینه از کلیدهای دوحالته می باشد؟    -111

 های ویرایشی کاربرد دارد؟ نما در اسناد، صفحات وب و محیط جایی مکان کدام کلیدها برای جابه-111

 پیمایشیکلیدهای 

توان استفاده  های تایپی از کدام کلید می ها و رفتن به خط بعدی در محیط ، اجرای فرماناطالعاتبرای ثبت و یا تأیید -112
 Enter  کرد؟

 Esc  توان استفاده کرد؟ ای از کدام کلید می جهت لغو فرمان و بستن کادرهای محاوره-113

 Backspace  شود؟ ز کدام کلید استفاده مینما ا هت حذف کاراکترهای قبل از مکانج -114

 Delete   شود؟ نما از کدام کلید استفاده می کردن کاراکترهای جلوی مکان برای حذف کردن یک آیکن و یا پاک-115

های معین در  گذاری ای و یا فاصله ها و کادرهای محاوره های موجود در پنجره جایی بین گزینه رای پرش و جابهب -116
 Tabد؟   تایپ، از کدام کلید استفاده میشومحیط 

 Reset الف(   باشد؟ اندازی دوباره رایانه می جهت راه Case کدام کلید روی-117

 Iconنشانه و سمبل های روی میزکار چه نام دارند؟  ج( -118

  شود، چیست؟ استفاده میها و...  ها، پوشه ترین آیکن ویندوز که برای نمایش و مدیریت همه فایل مهمترین و اصلی -119
Computer 

 Network  شود؟ های موجود در شبکه از کدام گزینه استفاده می برای دسترسی و نمایش رایانه  -121

 Shortcut  توان استفاده کرد؟ برای دسترسی سریع به یک برنامه از کدام آیکن می -121



 

 

 Ctrl+Escکدام گزینه است؟   Startکلید میان بر جهت باز کردن منوی  -122

 All Programs   است؟ Startی ویندوز و کاربر داخل کدام قسمت منوی  های قابل اجرا و نصب شده تمام برنامه-123

 Search Programs And   شود؟ دسترس در منوی شروع از کدام قسمت استفاده میهای قابل  برای جستجو فایل -124

Files 

 های مختلف آن کاربرد دارد؟ کدام قسمت منوی شروع جهت کمک گرفتن از ویندوز و شناختن قسمت-125

 Help & Supportالف(

  توان استفاده کرد؟ ز کدام گزینه میجهت سنجاق کردن آیکن یک برنامه به نوار وظیفه با کلیک راست بر روی آن ا -126
Pin To Taskbar 

شود، و اگر برای حساب کاربری کلمه عبور تعیین شده باشد برای  نتخاب کدام گزینه باعث خروج موقت از ویندوز می-127
 Lock   ورود مجدد به ویندوز باید کلمه عبور را وارد کرد؟

 Ram ی موجود در حافظهاطالعات به طور کامل خاموش شود و تمام شود تا رایانه  انتخاب کدام گزینه سبب می -128

 Shutdown   پاک شود؟

 می  Shutdown ی ای باز نباشد فشردن کدام کلیدها منجر به باز شدن پنجره در صورتی که بر روی میزکار پنجره-129

 Alt + F4    شود؟

 Adress Bar   شود؟ ها نمایش داده می مسیر پوشه جاری در کدام نوار در پنجره-131

 دهد؟ های پرکاربرد رایانه را می ها امکان دسترسی سریع به بخش کدام قسمت در پنجره -131

Navigation  Pane 

 Minimize شود؟ برای کمینه کردن پنجره و قرار دادن آن بر روی نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می -132

 توان آن را به حالت اولیه برگرداند؟ با استفاده از کدام گزینه میگردد  زمانی که یک پنجره بیشینه می-133

Restore 

 F10 توان استفاده کرد؟ جهت نمایش یا عدم نمایش نوار منو در یک پنجره از کدام کلید می -134

 کند؟ های باز روی میزکار را به صورت آبشاری مرتب می کدام گزینه پنجره -135

Cascade Windows 

 گردد؟ ها به صورت عمودی یا کاشی عمودی از کدام گزینه استفاده می سازی پنجره جهت مرتب -136

Show Windows Sid By Side 

 Show The Desktop  شوند؟ آیند و کمینه می های باز به حالت حداقل در می ینه تمامی پنجرهبا انتخاب کدام گز -137

 اندازی مجدد سیستم باشد؟راه ی ویروس نمی کدام گزینه از ویژگی برنامه-138

 سیستم رایانهی حامل به تمامی سطوح  ی میزبان ندارد و بدون استفاده از یک برنامه کدام برنامه مخرب نیاز به برنامه-139

 Worm   کنند؟ ای خزیده و نفوذ می



 

 

 های تشخیص آلودگی سیستم است؟ کدام گزینه یکی از راه -141

  رخدادهای غیرمنتظره ب(         کندی سیستم الف(

 د(همه موارد       Ram پرشدن حافظه ج(

 باشد؟ های مخرب نمی های مقابله با برنامه کدام گزینه یکی از راه -141

 های جداشدنی ستفاده از حافظهعدم ا

 های پشتیبان  بازیابی فایل باشد؟ های پیشگیری ورود ویروس به رایانه نمی کدام گزینه یکی از روش-142

 Change Icon   های میزکار را تغییر داد؟ توان شکل آیکن با استفاده از کدام دکمه می-143

 میزکار به جای تصویر، به رنگ خاصی نمایش داده شود؟زمینه  شود تا پس انتخاب کدام حالت باعث می -144

Solid Color 

هایی از  پوشاند و به دلیل عدم تغییر تناسب تصویر، ممکن است بخش در کدام حالت تصویر روی میزکار را می -145
 Fill  تصویر دیده نشود؟

 Screen Serverکدام گزینه جهت تنظیم محافظ صفحه نمایش کاربرد دارد؟   -146

 Lock The Taskbarبا انتخاب کدام گزینه می توان نوار وظیفه را قفل کرد؟  -147

 Bootable گیرد، چه نام دارد؟ عامل از آن صورت می اندازی سیستم درایوی که راه-148

 None  کند؟ بندی خارج می انتخاب کدام گزینه محتویات پنجره را از حالت گروه -149

 کننده محل ذخیره فایل یا پوشه است؟ ها، کدام قسمت مشخص ها و پوشه ی خصوصیات فایل در پنجره-151

Location 
 Repeat  حالت تکرار است؟ کدام دکمه جهت فعال یا غیرفعال کردنWindows Media Player ی در برنامه-151

 مندی خود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟عالقه برای اضافه کردن نام سایت به لیست -152

Add To Favorites 

ها  ها با یکبار کلیک باز شوند و تمامی آیکن شود تا آیکن انتخاب کدام گزینه سبب میFolder Option ی در پنجره -153
 Underline Icon Titles Consistent With My Browser دار شوند؟ زیرخط

    های مخفی نمایش داده شوند؟ ها و پوشه شود تا فایل سبب میFolder Option ی انتخاب کدام گزینه در پنجره -154
Show Hidden Files & Folders 

ه ماوس، چند سطر از توان مشخص نمود با هر بار حرکت لغزند ی خصوصیات ماوس، در کدام سربرگ می در پنجره-155
 Wheel  صفحه مرور شود؟

  شود؟ فرض در نظر گرفته می کلیک راست بر روی چاپگر موردنظر، با انتخاب کدام گزینه چاپگر به عنوان پیش با -156
Set As Defauit Printer 



 

 

رای برنامه ایجاد شود که هنگام اج های موقتی می انتخاب کدام گزینه سبب حذف فایلDisk Cleanup ی در پنجره-157
 Temporary Files  اند؟ شده و حذف نشده

 Backup & Restore   ی پشتیبان تهیه کرد؟ سیستم نسخهاطالعات توان از  استفاده از کدام برنامه می با -158

عبور توان متن راهنمایی را برای یادآوری رمز  در هنگام تعیین رمز عبور برای حساب کاربری در کدام قسمت می -161
 Type A Password Hint  مشخص کرد؟

 Option شود؟ با کلیک بر روی کدام گزینه تنظیمات برنامه نمایش داده می Help ی در پنجره -161

 یابی سیستم ویروس  باشد؟ عامل نمی کدام گزینه از وظایف سیستم-162

 Double Click   ؟گویند دوبار سریع و پشت سرهم کلیک با دکمه سمت چپ ماوس، ............. می به -163

 اطالعات ها و ورود اجرای فرمان   چیست؟ Enter کار کلید -164

 F10کدام گزینه یک کلید تابعی است؟    -164

 Num Lock  حسابی، کدام کلید باید فعال باشد؟ کلیدهای بخش ماشینبرای فعال شدن -165

 ؟گویند می ................... شود ها نمایش داده می کادر راهنمایی که با اشاره کردن روی آیکن به -166

Tool Tip 
 بر آیکن میان  پیکان کوچک کنار یک آیکن، نشانه چیست؟ عالمتوجود -167

 Notification Area  گیرند؟ اجرا، در کدام ناحیه از نوار وظیفه قرار میهای درحال  برنامه-168

   چیست؟ Start در منویControl Panel ی کار گزینه -169

 ظیم و پیکربندی ویندوزنت

 Switch User  شود؟ های کاربری استفاده می جایی سریع بین حساب کدام گزینه برای جابه-171

 شود مناسب است؟ هایی که رایانه به طور موقت استفاده نمی مصرف برق در زمانکدام گزینه برای کاهش  -171

Sleep 

 پانل جزئیات  دهد؟ راجع به آیتم انتخاب شده را نمایش میاطالعاتی کدام بخش از یک پنجره، -172

 Move  کند؟ جا می در منوی سیستم یک پنجره، کدام گزینه پنجره را جابه-173

 دهد های نصب شده روی ویندوز را نمایش می لیست برنامه  نادرست است؟ Taskbar دربارهکدام گزینه -174

 Show Windows S Tacked کدام گزینه پنجره ها را به صورت افقی یا کاشی افقی مرتب می کند؟-175

 Stretch شود؟ کشد تا کل میزکار را بپوشاند و کل تصویر دیده می زمینه را می کدام گزینه تصویر پس-176

 ،در پنجره تنظمات صفحه نمایش چیست؟ Sounds ی کار گزینه-177

 دهد صدایی را به رویدادهای ویندوز اختصاص می



 

 

 Wait  کند؟ نمایش محافظ صفحه نمایش را مشخص میکدام گزینه، مدت زمان انتظار برای -178

 Don't Display This Item  نمایش داده نشود؟ Start شود یک آیکن در منوی کدام حالت، باعث می-179

کند  ها را ایجاد می ها و فایل ها، پوشه که امکان دسترسی سریع به برنامه Start و سمت چپ منوی باالبه ناحیه -181
  شود؟ ............... گفته می

 های اخیر لیست برنامه 

 Startup  شوند، در کدام پوشه قرار دارند؟ هایی که هنگام شروع بکار ویندوز بطور خودکار اجرا می برنامه -181

 Language Bar  دهد؟ کدام نوار ابزار، امکان تغییر زبان را به کار می -182

 ،در کادر خصوصیات نوار وظیفه چیست؟Auto – Hide The Taskbar ی کار گزینه-183

 .شود اعث پنهان شدن نوار وظیفه میب

 دهد؟ های معروف ویندوز را به کاربر می کدام گزینه امکان تغییر شکل آیکن-184

Change Desktop Icon 

 C      شود چیست؟ اولین حرفی که به درایوهای دیسک سخت اختصاص داده می المعمو-185

 دیسک منطقی شود؟ های قابل حمل محسوب نمی گزینه جز دستگاه کدام-186

 Prn.Exe  باشد؟ کدام یک از اسامی زیر برای نام یک پوشه مجاز می-187

 فایل صوتی  شود؟ چه نوع فایلی محسوب می Wav فایل-188

 دهد؟ می   ننشا   در هر ردیف مشخصات یک عنصر   کامل  جزئیات    کدام نما، محتویات پنجره را با -189

Details 

 نام یک فایل یا پوشه تغییر  چیست؟ Rename ی کار گزینه -191

 شود؟ انجام میای دیگر، در همان درایو چه عملی  یک آیکن به پنجرهDrag & Drop با-191

Cut/Paste 

 کدام گزینه صحیح است؟ -192

 ددرگ یک فایل به سطل بازیافت، بطور پیش فرض امکان بازیابی آن وجود داربا

 Ctrl+Vکدام گزینه می باشد؟    Pasteکلید میان بر -193

    در ماشین حساب چیست؟ Mc ی کار دکمه -194

 کند دد موجود در حافظه را پاک میع

 Statistic مد ماشین حساب برای محاسبات آماری کاربرد دارد؟کدام -195

 چرخاندن تمام یا بخشی از تصویر چیست؟ Paint در برنامه Rotate کار ابزار-196



 

 

 های بسته شکل استفاده می شود؟ آمیزی ناحیه کدام ابزار در برنامه نقاشی برای رنگ-197

Fill With Color 

 ضبط صدا  چیست؟Sound Recorder کاربرد برنامه-198

 کدام حالت انتخاب میSnipping Toolبرای عکسبرداری از صفحه نمایش به صورت مستطیلی شکل توسط برنامه -199

  شود؟

 Rectangular Snip 

 شود؟ ای خوانده می های منوها و کادرهای محاوره های روی صفحه، گزینه با فعال کردن کدام ابزار، متن -211

Narrator 

 Replace  شود؟ ،کدام گزینه استفاده می Notepad افزار ای دیگر در نرم برای جایگزینی یک کلمه با کلمه-211

 Bold  شود؟ ها می ،باعث ضخیم نوشتن متن Notepad افزار ،در نرم Font کدام گزینه در کادر-212

 Txt.       با چه پسوندی ذخیره می شوند؟Notepad فایل های متنی -213

 باید فعال باشد؟Widows Media Player برای تصادفی پخش شدن آهنگ ها کدام گزینه در -214

Shuffle 

  کدام گزینه صحیح نیست؟ -215

 .حروف کوچک نوشته شودنام دستورات باید با  

 Mdکدام دستور برای ایجاد پوشه استفاده می شود؟  -216

 بازگشت به ریشه درایو فعال  چیست؟ /Cdکار فرمان-217

 P/   شود؟ به صورت صفحه به صفحه می اطالعات،باعث نمایش  Dir کدام سوئیچ در فرمان -218

 Tree   شود؟ ی، کدام دستور استفاده میبرای نمایش محتویات یک فهرست به صورت ساختار درخت-219

 Rd  شود؟ ها محسوب نمی های مدیریت فایل کدام فرمان جز فرمان-211

     است در مسیر جاری کدام گزینه صحیح است؟ M های حداکثر چهار حرفی که حرف اول آنها برای حذف فایل-211
Del   M??? .*    

 یک فایل متنیمشاهده محتوای    چیست؟ Type کار دستور-212

 Cls   باشد؟ کدام دستور زیر فاقد پارامتر یا سوئیچ می -213

 Time  کدام دستور زیر برای تنظیم زمان سیستم کاربرد دارد؟-214

 Programs & Features   می توان اجزا ویندوز را نصب و حذف کرد؟ Control Panelکدام گزینه در-215

   های زمانی دیگر به ساعت محلی وجود دارد؟ امکان افزودن ناحیه Date & Time در کدام سربرگ از کادر-216
Additional Clocks 



 

 

  ?چیستSound در کادرRecording   سربرگ    کاربرد-217

 های ضبط صدا تنظیم دستگاه 

چه عملی را انجام می    Folder Optionدر پنجره   Open Each Folder In The Same Windowگزینه   -218
 دهد؟   

 .کند هر پوشه را در پنجره فعلی باز می 

  مخفی شوند؟ Computerشود درایوهای خالی در پنجره  باعث میFolder Option کدام گزینه در -219

 Hide Empty Drivers In The Computer Folder 

 Power Option  توانید تنظیمات منبع تغذیه و برق مصرفی رایانه را تعیین کنید؟ توسط کدام گزینه می -221

،برای لپ تاپ که منبع آن باتری است، مصرف انرژی را کاهش و عمر باتری را  7کدام الگوی مصرف برق ویندوز-221
 Power Saver    دهد؟ افزایش می

   میتوانید منطقه جغرافیایی محل سکونت را تعیین کنید؟Region And Language در کدام سربرگ کادر-222
Location 

 شود؟ های نصب شده روی سیستم از کدام گزینه استفاده می مدیریت برنامه برای -223

Programs And Features 
  چیست؟ Mouse در کادر Pointer کاربرد سربرگ-224

 گر ماوس تغییر شکل اشاره 

 دهد؟ کار با این برنامه را آموزش میSpeech Recognition کدام گزینه در پنجره-225

Take Speech Tutorial 

 فرض است چاپگر پیش    تیک کنار نام چاپگر به چه معنی است؟ عالمت-227

 Delete  کنیم؟ بندی شده، کدام گزینه را انتخاب می برای حذف یک برنامه زمان-227

  باشد؟ کدام گزینه صحیح نمی-228

  قابل مشاهده است Task Scheduler های نصب شده روی سیستم در کادر لیست برنامه

 شود؟ انداز می باعث ایجاد دیسک راه Format در کادرانتخاب کدام گزینه -229

Create An Ms –Dos Start Up Disk 

  چیست؟Disk Defragmenter کاربرد برنامه-231

 سازی فضای سخت یکپارچه 

 System Toolsقرار دارد؟     Accessoriesدر کدام قسمت از زیر منوی  Disk Cleanupبرنامه  -231

   باشد؟ نمیکدام گزینه صحیح -232



 

 

 .سیستمی وجود ندارد اطالعاتامکان تهیه نسخه پشتیبان از

 چیست؟  Restore Files From All Users Of This Computerکار گزینه  -233

 شود های پشتیبان کلیه کاربران این رایانه استفاده می ها از نسخه برای بازیابی فایل

 پذیر نیست؟ های زیر امکان هکدام یک از گزینTask Manager توسط برنامه-234

 های نصب شده مشاهده لیست برنامه

 و میزان مصرف حافظه در قالب نمودار ارائه می Cpu ،درصد فعالیتTask Manager در کدام سربرگ از پنجره -235

 Performance            شود؟

 چیست؟  Device Managerدر پنجره  Scan For Hardware Changesکار گزینه  -236

 دهد افزاری را انجام می جستجوی تغییرات سخت       

 Disable افزاری را غیرفعال نمود؟ توان سخت ،میDevice Manager توسط کدام گزینه در پنجره-237

 Disk Cleanup  شود؟ های غیرضروری سیستم از کدام برنامه استفاده می برای حذف فایل* -238

 Ctrl+Pکلید میان بر برای چاپ یک فایل چیست؟   -239

 Selection  شود؟ ،باعث چاپ ناحیه انتخابی می Print انتخاب کدام گزینه در کادر -241

 .کند کار چاپی را یکبار دیگر از ابتدا به چاپگر ارسال می Resume گزینهکدام گزینه صحیح نمی باشد؟   -241

 Cancel برای حذف یک برنامه از صف چاپ کدام گزینه استفاده می شود؟-242

 Resume  شود؟ کدام گزینه باعث ادامه عملیات چاپ از نقطه توقف می -243

 ر کاربران را مدیریت کند؟سایاطالعات تواند دام حساب کاربری دارای اختیارات کامل بوده و می -244

Administrator 
 شود؟ استفاده میUser Accounts برای تغییر رمز عبور از کدام گزینه در پنجره-245

Change The Password 

تغییر نوع چه عملی را انجام می دهد؟     User Accountدر پنجره    Change The Account Typeگزینه  -246
 حساب کاربری

 Always Notifyسطح امنیت قرار دارد؟ باالترین،سیستم در  Uac حالت در کدام -247

 کدام گزینه صحیح نیست؟ -249

 .اندازی مجدد کنید پس از تغییر تصویر کاربر، برای مشاهده آن باید رایانه را راه

 Local Users   های کاری وجود دارد؟ ،امکان مدیریت گروهComputer Managment در کدام بخش از پنجره -249

And Groups 



 

 

 F1چیست؟   Help And Supportکلید میان بر برای نمایش پنجره  -251

 Ask  توان از راهنمایی متخصصین ویندوز بهره برد؟ با استفاده از کدام دکمه، می -251

 چیست؟ Help And Supportدر پنجره   Browse Helpکار دکمه  -252

 شده بندی به صورت دسته Help اطالعاتنمایش 

 Find   شود؟ از کدام گزینه استفاده می Help برای جستجوی یک عبارت در محتویات صفحه جاری -253

  در اختیار یک کاربر ماهر قرار دهید تا مشکل شما را برطرف کند؟دهد که میزکار خود را  کدام گزینه این امکان را می -254
Get A Friend To Help You Over The Internet 

  به صفحه ی اول یا آغازین هر سایت چه می گویند؟ -255

 Home Page 

 دهد؟ ارائه میWeb Site کدام گزینه تعریف مناسبی از -256

 .ی اینترنتی قرار دارد تعلق داشته و روی یک سرویس گیرندهصفحات وبی که به شخص یا گروه خاصی 

 Speed  دهد؟ ها را نمایش می ی وضعیت اتصال سرعت نقل و انتقال داده کدام گزینه کادر محاوره -257

 Browser گذارد چه نام دارد؟ افزاری که قابلیت نمایش صفحات وب را در اختیار کاربر می نرم -258

 Work Offline   شوند؟ ه بدون اتصال به اینترنت صفحات اینترنتی مشاهده میتوسط کدام گزین -259

 شود؟ برای برقراری ارتباط با اینترنت از کدام گزینه استفاده می -261

  Connection Networkالف( کادر محاوره ای

  Startاز منوی  Connect Toب( زیر منوی  

 د( گزینه الف و ب                          Startاز منوی Accessoriesج( زیر منوی 

 Http  ی پروتکل انتقال است؟ در برگیرنده Url کدام بخش از -261

 Gov  های دولتی مربوط است؟ کدام پسوند به موسسه -262

  شود؟ ای وضعیت اتصال تعیین می های کادر محاوره مدت زمان اتصال به اینترنت توسط کدام یک از قسمت -263
Duration 

 Roshdنیست؟   (Search Engine)کدام گزینه از موتورهای  -264

 شود؟ مشاهده نمی Ie کدام گزینه در نوار وضعیت -265

 نام موتور جستجو  

 Home Page شود چه نام دارد؟ مشاهده می Ie به محض باز شدنی وبی که  صفحه-266

 Or  دهد؟ پیوند می "یا"های مورد جستجو را با  کدام گزینه عبارت-267



 

 

ها به جز عبارت مورد جستجو  ی عبارت شود که همه وجود کدام کاراکتر در جلوی عبارت مورد جستجو باعث می-268
 (-عالمت منها)  بررسی شوند؟

 Tools  شود؟ برای انجام تنظیمات استفاده می Ie کدام منوی از-269

 Search  شود؟ مشاهده نمی History ی کدام گزینه در ناحیه-271
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