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مدیران گروه:

خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 کاظم پور
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 طوفانی

 مهدی پور

 خواسی

 سلطانی
 جباری
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ردیف
)1

)2

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

 Short Cutیعنی؟

همه موارد

از چه دستوري در بازیافت براي برگرداندن فایل هاي حذف شده استفاده

Restore

می کنیم؟
)3
)4

از چه روش هایی براي شناسایی نوع فایل استفاده می شود ؟
از کدام گزینه براي رایت پوشه یا فایل هاي انتخاي شده بر روي  CDیا
 DVDاستفاده می شود ؟

)5

اطالعات حذف شده در کجا نگهداري می شود؟

)6

اکثر تنظیمات سیستم از طریق ....................قابل انجام می باشد.

)7

اگر  Short Cutیک برنامه به طور کلی حذف گردد.

پسوند فایل و شکل آیکن
Burn
Recycle Bin
Control Panel
گزینه الف و ج



اگر بر روي یک آیکن کلیک کرده و دکمه سمت چپ ماوس را رها نکنیم
)8

و آن را به سمت دلخوه خود بکشیم و سپس مجددا کلید سمت چپ را رها

Drag and Drop

کنیم چه عملی انجام داده ایم ؟
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15

اگر چند پنجره در ویندوز باز باشد کدام گزینه براي انتقال مکان نما به
پنجره دیگر به کار می رود؟
اگر در کادر  Muteرا در قسمت تنظیم صدا انتخاب نماییم چه اتفاقی روي
می دهد ؟
اگر دکمه ماوس را گوشه هاي پنجره برده و  Dragکنیم چه تغییري رخ می
دهد ؟
اگر فایلی در حالت  Read onlyباشد .....
اگر محتواي مسیر در فضاي جاري پنجره جا نگیرد باعث ظاهر شدن
 ..................می شود؟
انتخاب کدام گزینه در  Formatباعث می شود تا فرمت سریع تر انجام
شود ؟
انتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار وظیفه باعث مخفی شدن آن می شود؟

Alt + Tab
صدا قطع می شود
سایز پنجره در راستاي پهنا و ارتفاع به طور همزمان تغییر می کند
قابل ویرایش نیست
Scroll Bar
Quick
Auto Hide The Taskbar



)16
)17

انتخاب کدام گزینه سبب می شود تصویر  Desktopتمام سطح آن را فرا
گیرد؟
انتخاب کدامیک از دکمه هاي زیر تغییرات را در پنجره اعمال ولی پنجره را
نمی بندد ؟
آیا قادریم تصویري را که توسط برنامه  Paintطراحی کرده ایم

)18

 Backgroundکامپیوتر نماییم؟ درصورت مثبت بودن جواب چگونه این
ملیات امکان پذیر است ؟

)19

آیا می توان ترتیب چاپ فایل هاي انتخاب شده براي چاپ را تغییر داد؟

)20

آیا می توان کلید هاي موس را مطابق خواسته کاربر تنظیم کرد؟

)21

آیا همه پوشه ها شکل یکسان دارند؟

)22
)23
)24

با  Drag & Dropیک آیکن به پنجره اي دیگر ،چه عملی انجام می
شود؟
با استفاده از کدام گزینه زیر می توان زمان تغییر تصوي را انتخاب نمود ؟
با استفاده از کدام گزینه زیر می توانید یک تصویر دلخاه را از حافظه جانبی
انتخاب و در پس زمینه قرار دهید ؟

Stretch
Apply
بله – توسط گزینه
Set as Desktop Background
بله
START/CONTROLPANEL/MOUSE/BUTTONS
خیر
Cut / Paste
Change picture evert
Browse



)25

با انتخاب کدام گزینه زیر تصاویر انتخاب شده به صورت تصادفی نمایش
داده می شوند ؟

)26

با ترکیب کدام کلیدها می توان کل محتواي یک پوشه را انتخاب کرد؟

)27

با تنظیم کدام مورد نمی توان مکان  Taskbarرا تغییر داد؟

)28
)29
)30
)31
)32
)33

با دستور ......می توان تغییر یک فایل را ذخیره کرد و با دستور ......می توان
اطالعات فایل فعلی را با نام دیگري ذخیره نمود؟ ( از چپ به راست )
با کلیک بر روي کدام دکمه پنجره به اندازه قبلی بر می گردد ؟
براي از بین بردن اثر آخرین عمل انجام شده در محیط ویندوز چگونه باید
عمل نمود؟
براي انتخاب غیرمتوالی فایل ها و پوشه ها عالوه بر انتخاب از کدام کلید
استفاده می شود؟
براي انتخاب غیرمتوالی فایلها از کلید  ..........استفاده می شود.
براي انتخاب متوالی فایل ها و پوشه ها عالوه بر انتخاب از کدام کلید
استفاده می شود؟

Shuffle
Ctrl + A
Lock the Taskbar
Save – Save as
Restore Down
از ترکیب کلید هاي  Ctrl + Zاستفاده می شود
Ctrl
Ctrl
Shift



)34
)35
)36
)37
)38
)39

براي ایجاد میانبر براي برخی از برنامه ها بر روي  Taskbarچه گزینه باید
در حالت انتخاب باشد؟
براي ایجاد یک پوشه چگونه باید عمل کرد ؟
براي اینکه ارتباط کاربر فعلی با کامپیوتر قطع شود و کاربر دیگري وارد
سیستم شود بهتر است از کدام گزینه استفاده نمائیم؟
براي اینکه صفحه کلید را در محیط  Word Padاز حالت انگلیسی به
حالت فارسی تبدیل نمائیم از ترکیب کلیدهاي  ..............استفاده می کنیم.
براي اینکه یک آیکن میان بر از یک برنامه داشته باشیم روي آن راست
کلیک کرده و گزینه  ............را انتخاب می کنیم.
براي برگرداندن اطالعات حذف شده از  Recycle Binچه فرمانی را
اجرا می کنیم ؟

)40

براي بستن پنجره  Computerکافیست :

)41

براي بستن پنجره فعال از ترکیب کلیدهاي  ................استفاده می شود.

)42

براي پاک کردن  Desktopاز پنجره هاي باز کدام گزینه را انتخاب می
کنید؟

هیچکدام
فشردن دکمه سمت راست ماوس سپس انتخاب گزینه  Newو
سپس گزینه Folder
انتخاب  Log Offاز منوي استارت
Alt + Shift
Send To
Restore
گزینه الف و ب
Alt + F4
Show The Desktop



)43
)44
)45

براي تنظیم کاغذ براي چاپ به صورت افقی یا خوابیده از کدام گزینه زیر
استفاده می کنیم؟
براي جستجوي یک عبارت در محتویات صفحه جاري  Helpاز کدام
گزینه استفاده می شود؟
براي جلوگیري از قرار گرفتن فایل ها یا پوشه ها هنگام حذف در
 Recycle Binچگونه باید عمل کرد؟

Landscape
Browse
کلید  Shiftرا پایین نگه می داریم

)46

براي حذف فایل هاي غیرضروري سیستم از کدام برنامه استفاده می شود؟

Disk Cleanup

)47

براي حذف یک برنامه زمان بندي شده ،کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

Delete

)48

براي حذف یک پوشه و یا یک فایل؟

)49

براي خارج شدن از ویندوز الزم است؟

)50

براي خالی کردن  Recycle Binاز کدام گزینه استفاده می شود؟

)51

براي مرتب سازي آیکن ها بر حسب پسوند از منوي میان بر کدام مورد را
انتخاب می کنیم ؟

همه موارد امکان پذیر می باشد
اول تمام برنامه ها را بسته و سپس  Shut – Downاز منوي Start
کلیک کنیم تا پیغام خارج شدن صادر شود
Empty
Type



)52

براي نسخه برداري از اطالعات بدون استفاده از حافظه موقت چه عملی
انجام می دهیم؟

)53

براي نصب یک نرم افزار جدید بر روي سیستم از راه:

)54

برنامه : Computer

)55
)56

برنامه تحت ویندوز که همراه سیستم عامل ویندوز نصب می گردد در کدام
پوشه قرار می گیرد ؟
بعد از انتخاب فایل در کدام بخش پنجره می توان مشخصات فایل از قبیل
ظرفیت ،تاریخ ساخت و  ...را مشاهده کرد ؟

هر سه مورد
START/CONTROL PANEL/PROGRAMS AND
FEATURES
همه گزینه ها درست است
ACCESSORIES
Details

)57

به نوار پایین صفحه دسکتاپ  ...............می گویند.

نوار وظیفه

)58

به نوار رنگی باالي هر پنجره  .................می گویند.

نوار عنوان

)59

پایین نگه داشتن چه کلیدي می توان پوشه هاي غیرمجاور را انتخاب کرد؟

Ctrl

)60

پسوند فایل هاي متنی معموال کدام گزینه است؟

TXT

)61

پنجره اصلی ویندوز چه نام دارد؟

Desktop



)62
)63

پوشه  Documentچه پوشه اي می باشد؟
تصاویر کوچک گرافیکی در سمت چپ محیط کار ویندوز که شامل پوشه
ها و برنامه ها می باشد ؟

پوشه اي که ذخیره سند در صورت آدرس ندادن در آن انجام می
گیرد
Icon

)64

تمام درایوها در کامپیوتر در چه آیکنی دیده می شود؟

Computer

)65

تنظیمات پوشه ها در کدام قسمت امکان پذیر است ؟

Folder option

)66

توسط چه مسیري می توان  Recycle Binرا خالی نمود؟

)67

توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فشرده نمود؟

)68
)69
)70

توسط کدام یک از وسایل زیرمی توان اطالعات درون  Hard Diskرا به
 CD - Romمنتقل کرد؟
توسط کدامیک از روش هاي زیر می توان برنامه ایی را اجرا نمود؟
جهت انتخاب فایل ها و پوشه هاي همجوار چه کلیدي هنگام انتخاب باید
فشرده شود ؟

راست کلیک بر روي آن و انتخاب گزینه
Empty Recycle Bin
Winrar
CD Writer
همه موارد
Shift



)71
)72
)73
)74

جهت انتخاب فایل هاي متوالی پس از قرارگیري توسط دکمه هاي جهت
نما بر روي مکان هاي مربوطه کدام کلید کیبرد را باید فشار دهید؟
جهت ایجادمیانبریک فایل که در درایو  Cقرار گرفته است بر روي
 Desktopسریعترین روش کدام است؟
جهت باز کردن منوي  Startاز طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده
می شود؟
جهت پاک کردن سطح دیسک از فایل هاي غیرضروري ،جهت استفاده
بیشتر از فضاي دیسک چه گزینه اي را انتخاب می نمایید؟

Shift
Right Click → Send To Desktop
Ctrl + Esc
Disk Cleanup

)75

جهت تصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه ها ...............

Ctrl + Z

)76

جهت تعویض تصویر  Desktopچه گزینه اي را انتخاب می کنید؟

Screen Saver

)77

جهت تغییر نمایش فایل ها و پوشه هاي موجود در کامپیوتر چه گزینه اي را
انتخاب می کنید ؟

)78

جهت دیدن ( Type Of Fileنوع فایل) چه گزینه اي را انتخاب می کنید؟

)79

جهت دیدن مشخصات کلی سیستم چه گزینه اي را انتخاب می کنید ؟

Views
Properties
 Systemدر Control Panel



)80
)81
)82
)83
)84
)85

جهت فرستادن یک میانبر بر روي  Desktopچگونه عمل می کنید ؟
جهت قرار دادن سیستم در حالتی که مصرف برق آن به حداقل برسد و با
حرکت موس برنامه ها نمایش یابند چه گزینه اي را انتخاب می کنید ؟
جهت مخفی نمودن فایل ها می بایست گزینه  .................وغیرقابل ویرایش
نمودن آنها گزینه  ...................را انتخاب نمود.
جهت مخفی نمودن فایل ها می بایست گزینه  ...................را انتخاب نمود.
جهت مشاهده میزان فضاي آزاد و اشغال شده یک درایو کدام گزینه را بعد
از کلیک راست روي درایو باید انتخاب کرد ؟
چاپگري که به صورت پیش فرض تعیین شده است به چه رنگی تیک می
خورد ؟

)86

چرا فایل ها شکل یکسان ندارند؟

)87

چگونه می توان تاریخ و ساعت ویندوز را تنظیم کرد ؟

)88

چگونه یک آیکن میانبر از بقیه آیکن ها تشخیص داده می شود ؟

راست کلیک روي آیکن و انتخاب گزینه  Send Toو سپس
انتخاب گزینه Desktop
Sleep
Hidden – Read Only
Hidden
Properties
تیک سبز
چون نوع داده ها و برنامه هائی که که فایل ها با آنها ایجاد می شوند
متفاوت است
گزینه ب و ج
به علت وجود فلش کوچک در سمت چپ آیکن هاي میانبر



)89
)90

در  Windowsعالمت مثبت (  ) +در کنار پوشه ها نشانه چیست ؟
در برگه  Generalاز خصوصیات درایو کدام یک از اطالعات زیر نمایش
داده نمی شود ؟

)91

در پیش نمایش یک  Screen Saverاز چه کلیدي استفاده می کنیم ؟

)92

در چه زمانی  Disk Cleanupبه صورت اتوماتیک اجرا می شود ؟

)93

در چه زمانی فایل هاي پاک شده وارد سطل باز یافت نمی گردد ؟

)94

در چه مسیري برنامه هاي نقاشی و واژه پرداز قرار دارند ؟

)95
)96
)97

در کادر محاوره اي  Folder Optionو تب Generalانتخاب این گزینه
باعث می شود تا پوشه ها در یک پنجره باز شوند.
در کدام حالت نمایش اگر فایل تصویري باشد تصویر آن نمایش داده نمی
شود ؟
در نمایش آیکن ها به طوري که بتوان نمایش آیکن ها را به شکل کاشی
کاري دید از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم ؟

نشانه این است که آن پوشه داراي زیر پوشه هایی است که به صورت
جمع شده می باشد
تعداد فایل ها و پوشه هاي درایو
Preview
در صورت ناکافی بودن فضاي یک درایو براي کار
ویندوز و برنامه ها
با گرفتن کلید ترکیبی Shift + Del
Start / allprogram / accessories
Open Each Folder In Then Same Windows
Detalis
Tiles



)98

در یک کادر جهت اعمال تغییرات بدون بسته شدن کادر از کدام دکمه
استفاده می شود ؟

Apply

)99

دسترسی به چاپگرها در کدام پوشه امکان پذیر است؟

Control Panel

)100

دستور  Add Printerبه چه منظور است ؟

براي نصب چاپگر

)101

دو بار کلیک بر روي یک آیکن باعث  .........................می شود.

اجراي آن برنامه می شود

)102

دوبار کلیلک بر روي یک آیکن باعث .............................می شود.

اجراي آن برنامه می شود

)103

روي  ................... Desktopقرار دارد.

)104
)105

روي کدام قسمت می توان گزینه هاي  View ،Fileو  Editرا مشاهده
کرد؟
ساعت و تاریخ فعلی رایانه در کدام قسمت از محیط میز کار ویندوز می
باشد ؟

هر سه مورد
Menu Bar
ناحیه تذکر

)106

عملکرد کلید سمت راست ؟

ایجاد دستورات مورد نظر

)107

عملکرد گزینه  Runدر منوي Start

بازکردن فایل هاي اجرایی



)108
)109
)110

قفل  Task Barچه مزیتی دارد و توسط کدام گزینه صورت می گیرد ؟
کدام کلید وقتی بطور همزمان با کلیدهاي حرفی دیگر فشرده شود باعث می
شود آن حرف به صورت بزرگ تایپ شود؟
کدام گزینه براي مخفی کردن خودکار نوار وظیفه  Taskbarبکار می رود
؟

)111

کدام گزینه خصوصیات فایلها یا پوشه را نشان می دهد ؟

)112

کدام گزینه روش نمایش آیکن ها را در پنجرههاي ویندوز تغییر می دهد ؟

)113

کدام گزینه زیر  ،محافظصفحه نمایش انتخاب شده را به صورت پیش
نمایش و تمام صفحه نمایش می دهد ؟

)114

کدام گزینه زیر از ویژگی هاي ویندوز  7نمی باشد ؟

)115

کدام گزینه زیر از ویژگی هاي ویندوز می باشد ؟

)116

کدام گزینه زیر براي غیر فعال کردن محافظ صفحه نمایش به کار می رود ؟

)117

کدام گزینه زیر تصویر پس زمینه را حذف می کند و یک رنگ ثابت را به
جاي آن قرار می دهد ؟

باعث عدم جایجایی  Tollbarsمی شود و توسط گزینه Look
 The Taskbarانجام می شود.
Shift
Auto Hide
Properties
View
Preview
تک کاربره
سیستم عامل با رابط گرافیکی
None
Solid Colors



)118
)119

کدام گزینه زیر کامپیوتر را در حالت آماده باش قرار می دهد ؟
کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را
فراهم می کند؟

Sleep
Address Bar

)120

کدام یک از کلیدهاي زیر منوي  Startرا در ویندوز باز می کند ؟

Windows

)121

کدام یک از گزینه هاي زیر براي تعریف  Restartمناسب است ؟

شبیه خاموش کردن و سپس با سرعت روشن کردن

)122

کدام یک از گزینه هاي زیر عمل برش را انجام می دهد؟

)123
)124
)125
)126
)127

کدام یک از گزینه هاي زیر ،براي خارج شدن از حساب کاربري User
 Accountمی باشد ؟
کدام یک از نوارهاي زیر را نمی توان مخفی نمود؟
کدامیک از فرمان هاي زیر اطالعات پنجره را همراه با جزئیات نشان می
دهد ؟
کدامیک از گزینه هاي زیر نشان دهنده گنجایش کل دیسک گردان در
کادر محاوره اي  Propertiesمربوط به دیسک می باشد ؟
کدامیک از گزینه هاي کادر محاوره اي  Printامکان چاپ صفحه جاري
سند را فراهم می کند ؟

Ctrl + X
Log Off
Address Bar
Details
Capacity
Current Page



)128

کدامیک از موارد زیر از اجزاي  Task Barنمی باشد ؟

)129

کلید معادل انتقال  Cutو عمل  Pasteبه ترتیب از راست به چپ :

)130

کلید معادل فرمان کپی  .....................می باشد.

)131

کلید میانبر براي اجراي فرمان  Renameدر ویندوز کدام است ؟

)132

کلیک راست بر روي هر مکان سبب چه می شود؟

)133

گزینه  Clean Desktop Nowاز قسمت  Desktop Clean Upچه
عملی را انجام می دهد ؟

)134

گزینه  Cutروي پرونده ها چه عملی انجام می دهد ؟

)135

گزینه  Descendingدر مرتب سازي فایلها چه عملی را انجام می دهد ؟

)136

گزینه  Free Spaceهنگام دیدن خصوصیات درایوها بیانگر چه مطلبی می
باشد ؟

)137

گزینه  LOCK THE TASKBARچه عملی انجام می دهد ؟

)138

گزینه  Propertiesرا به چه منظوري انتخاب می کنیم ؟

Desktop
 Ctrl + Xو Ctrl + V
Ctrl + C
F2
نمایش یک منوي فوري
 Desktopآیکن هایی را که مدت زمانی است از آنها استفاده نشده
از سطح  cپاک می کند
با این دستور می توان قسمتی از پرونده را انتقال داد
به صورت نزولی
مقدار فضاي آزاد دیسک را نشان می دهد
بوج
براي مشاهده خصوصیات و اصطالحات جزئی تر مورد انتخاب شده



)139

محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در  ..............می باشد.

)140

محیط اصلی ویندوز  7شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد ؟

)141

مرکز منترل  Control Panelجزء گزینه هاي کدام برنامه هاي زیر است ؟

)142

مزیت استفاده از  Restartدر چیست ؟

)143

معادل دستور  Pasteکدام است ؟

)144

مفهوم اصطالح  Multimediaچیست ؟

)145

مهم ترین پوشه در  Start Menuکه اغلب برنامه ها و امکانات ویندوز
درآن قرارگرفته چه پوشه اي است ؟

)146

نرم افزار مرورگر اینترنت کدام است ؟

)147

هنگام نصب برنامه ها :آیکن میانبر آنها معموال در کدام منو قرار می گیرد ؟

)148
)149

هنگامی که برنامه خاصی را اجرا می کنیم وکامپیوتر شما نمی تواند در همان
لحظه برنامه را اجرا کند با زدن چه کلیدهایی آن برنامه آزاد می شود ؟
وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟

Clipboard
Control panel
هیچکدام
خطر سخت افزاري بر اساس خاموش و روشن کردن متوالی وجود
ندارد
Ctrl + V
ترکیب صدا و تصویر و فیلم با یکدیگر را می گویند
All Program
Internet Explorer
زیر منوي  All Programاز منوي Start
Alt + Ctrl + Delete
بوج



)150

یک بار فشردن و رها کردن دکمه ي سمت چپ ماوس را  .........می گوییم.

Click



ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دوره ﻫﺎى ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ را
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ :

t.me/ltmsyarir
www.LTMSYAR.ir
) ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ(.

