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 هذسػِ َّؿوٌذ تِ هذسػِ ای اعالق هی گشدد: -1

 ػوال داًؾ آهَص سا تشای ٍسٍد تِ دًیای الکتشًٍیک اهشٍصی تشتیت هی کٌذ . .1

 هٌاتغ یادگیشی، –هذسػِ ای اػت کِ دسآى سًٍذ اجشای کلیِ فشآیٌذّا اػن اص هذیشیت، ًظاست، کٌتشل، یاددّی  .2

 هثتٌی تش دادُ ّای الکتشًٍیکی اػت. اسصؿیاتی  آهَصؿی، کوک ٍ آهَصؿی

 . دس هذاسع َّؿوٌذ داًؾ آهَص ًمؾ یادگیشًذُ داسد ٍ هؼلن تیـتش تِ تؼشیف آهَصیاس ًضدیک هی ؿَد. 3

 . ّش ػِ هَسد 4

 3پاػخ: 

 

 دس هذاسع َّؿوٌذ : -2

. ًیاصی ًیؼت کِ هؼلویي تَاًایی کاهل تَلیذ هحتَاّای الکتشًٍیک سا داسا تاؿٌذ چَى ایي یک ایذُ ی آسهاًی اػت 1

 . 

 . الصم اػت هؼلویي تَاًایی کاهل تَلیذ هحتَاّا ی الکتشًٍیک سا داسا تاؿٌذ چَى ایي یک اصل هْن اػت.2

. تایذ دػت کن تا اًَاع هٌاتغ هَجَد ٍ تَلیذ ؿذُ آؿٌا تاؿٌذ ٍ تَاًایی اػتفادُ ی تِ جا ٍ تِ هَلغ اص ایي هحتَاّا سا 3

 داسا تاؿٌذ. 

 1ٍ3. گضیٌِ 4

 4پاػخ: 

 

 دس هذاسع َّؿوٌذ سٍؽ تذسیغ تش چِ اػاع اػت ؟                                        -3

 تفکش هحَسی   .1

 داًؾ آهَص هحَسی     .2

 پظٍّؾ هحَسی .3

 آهَصگاس هحَسی  .4

   2پاػخ 

                                                                                          

 ساّثشد ّا ٍ خغی هـیْای هذسػِ َّؿوٌذ کذام اػت؟                                                  -4

 ست فکش کشدى تاکیذ تش هْا .1
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 ایجاد فضای آهَصؿی ًَیي ٍ اثش تخؾ تشای داًؾ آهَصاى  .2

 فشاّن ػاختي هحیظ یاددّی ٍ یادگیشی  .3

                                       1ٍ3گضیٌِ  .4

 4پاػخ:      

 

 کذام هَسد اص اصَل ّفتگاًِ کلیذی هذاسع َّؿوٌذ اػت ؟                                     -5

 َختي تا ّذف تؼلظ ٍ اًتمال آى. آه1

 . اسصیاتی آهَختِ ّا تِ ؿکل هتوشکض 2

 . غلثِ تش هـکالت3

 . ّش ػِ هَسد                                                            4

                                  4پاػخ  

          

 کذٍم گضیٌِ صحیح ًیؼت ؟                                                             -6

 هذسػِ هجاصی ّواى هذسػِ َّؿوٌذ اػت. .1

 هذاسع هجاصی ٍ هذاسع َّؿوٌذ تا ّن تؼیاس هتفاٍت  ّؼتٌذ. .2

 دسهذاسع َّؿوٌذ داًؾ آهَصاى تایذ حضَس فیضیکی داؿتِ تاؿٌذ.  .3

 هذاسع َّؿوٌذ هحذٍدیت ّای صهاًی ٍ هکاًی ٍ اهکاًاتی سا اص هیاى تشداؿتِ اػت.  .4

 1پاػخ

 

 سکي اصلی تشای ّش گًَِ تغییش ،تغییش دس .............. اػت. -7

 . ؿخصیت  1

 . ػول    2

 . تفکش  3

 . ػیاػت4

 3پاػخ : 
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 کذام فاکتَس دس هذاسع َّؿوٌذ تاثیش گزاس اػت؟ -8

 ػَاهل اػتشاتظیک .1

 ػَاهل التصادی   .2

 ػَاهل اجشایی ٍ یادگیشًذگاى .3

 ػَاهل اجتواػی  .4

 3پاػخ: 

 

 کذام فاکتَس دس هذاسع َّؿوٌذ تاثیش گزاس اػت؟ 9 -

 . ػَاهل اجتواػی  1

 . ػَاهل التصادی2

  ػاهل ػخت افضاسی ٍ ؿثکِ عشاحی هٌْذػی ٍػایل استثاعی ؿثکِ ٍ ػخت افضاسی.. 3

 . ػَاهل اػتشاتظیک3

 3پاػخ: 

 

 کذام فاکتَس دس هذاسع َّؿوٌذ تاثیش گزاس اػت؟ -11

 ػاهل هْن ًشم افضاس ٍ سػاًِ دیجیتال .1

 ػَاهل التصادی   .2

 ػَاهل التصادی  .3

 ػَاهل اجتواػی .4

 1پاػخ: 

 

 هذسػِ َّؿوٌذ ّذف یا ٍػیلِ اػت -11

 . ّذف   1

 . ٍػیلِ 2

 . ّذف ٍ ٍػیلِ  3

 . ّیچ کذام4
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 2پاػخ: 

 

 َّؿوٌذ دس ایشاى اػت؟کذام هَسد اص هـکالت هذاسع -12

 ًؼل فشاگیش استثاط تؼیاس اًذکی تا کاهپیَتش داسًذ  .1

 ػذم آؿٌایی فشصًذاى ایشاى تا صتاى ّای خاسجی   .2

 ػاختاس فیضیکی ًاهٌاػة اکثش هذاسع    .3

 ّوِ هَاسد  .4

 4پاػخ: 

 

 هیثاؿذ. .................. آهَصاًی  تشتیت داًؾ ّذف اص َّؿوٌذػاصی هذاسع  -13

      هحَس پظٍّؾ  .1

 . داًؾ آهَص هحَس    2

 . تفکش هحَس3

 . فٌاٍسی هحَس4

 1پاػخ: 

 

 صحیح ًیؼت ؟   هذاسع َّؿوٌذ ٍ ػٌتی کذام گضیٌِ دس هَسد   -14

  ٍ هؼلویي ّذف تَدُ اػتدس آهَصؽ ػٌتی افضایؾ اعالػات داًؾ آهَصاى  .1

    تشای کاسآفشیٌی اػت  ّای آهَصؿی، آهَصؽ تشای اعالػات ًیؼت تلکِ آهَصؽ ّذف جذیذ دس ًظام .2

      2ٍ 1گضیٌِ  .3

 ّیچکذام .4

 3پاػخ: 

 

 کذام فاکتَس دس هذاسع َّؿوٌذ تاثیش گزاس اػت؟ -15

      . ػَاهل هحیغی1

 . ػَاهل اػتشاتظیک2

 . ػَاهل ػیاػی  3
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 . ػَاهل اجتواػی4

 1پاػخ: 

 کذام هَسد صحیح اػت؟-16

 .هتؼْذ تاؿٌذ ّوِ دػت اًذسکاساى تایذ دس پـتیثاًی هذاسع َّؿوٌذ .1

الضاهی ستماء تخصصی ٍ هذاٍم هؼلواى ٍ هذیشاى هذاسع، کاسکٌاى اداسی ٍ ػایش پشػٌل آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ا .2

 اػت.

 .کاسائی ٍ اثشتخـی سا ًـاى دّذ استماءهذاسع تایذ فشایٌذّایی سا اجشاء کٌٌذ کِ  .3

 ّوِ هَاسد     .4

 4پاػخ: 

 

 ٍیظگی تاؿذ؟ هی تایؼت داسای چِاػتمشاس هذسػِ َّؿوٌذ هذل  -17

 تتَاًذ اجضای ایي ًَع هذاسع سا هـخص ًوایذ .1

 تفکیک کٌذاص هذاسع غیش َّؿوٌذ َّؿوٌذ سا  هذاسعتتَاًذ  .2

 کاسؿٌاػاى پایِ سیضی ؿَد تش سٍی هذل ّای جْاًی ٍ ّوچٌیي ًظشات اخز ؿذُ .3

 ّوِ هَاسد .4

 4پاػخ: 

 

 هی تاؿذ؟ هذل هفَْهی هذسػِ َّؿوٌذکذاهیک اص ػٌاصش  -18

 تش  هذسػًِظن حاکن  .1

 تکاسگیشی الگَی استثاط تؼاهلی .2

 اعالػات فٌاٍسی یافتِ تَػؼِ ػاخت صیش .3

 ّذف گزاسی تشای داًؾ اًذٍصی .4

 3پاػخ: 

 

 اػت؟ هذیشیت هذسػِ تَػظ ػیؼتن یکپاسچِ سایاًِ ایکذاهیک اص هَاسد صیش هـخصات  -19

 ثثت ، پشداصؽ ٍ رخیشُ اعالػات  .1

 ایجاد تشٍکشاػی اداسی هضاػف .2
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 کشدى اهَس تِ في آٍسیٍاتؼتِ  .3

 کاّؾ تؼذاد ؿاغلیي هذسػِ .4

 1پاػخ: 

 

 هذسػِ َّؿوٌذ تِ هذسػِ ای اعالق هی ؿَد کِ.... -21

 .تشا ی اداسُ هذسػِ خَد اص ػیؼتن یکپاسچِ سایاًِ ای اػتفادُ هی کٌٌذدس آى  .1

 اص کاهپیَتش اػتفادُ هی ؿَد. .2

 ػَاتك داًؾ آهَصاى لاتل تشسػی اػت .3

 آهَصاى سایاًِ آهَصؽ دادُ هی ؿَدصشفا دس آى تِ داًؾ  .4

 1پاػخ: 

 

 کذاهیک اص ٍیظگی ّای هذاسع َّؿوٌذ اػت؟ -21

 دس آى گضاسؽ ّای هذیشیتی کاستشدی تَلیذ هی ؿَد .1

 ری ًفؼاى تِ کلیِ اعالػات دػتشػی داسًذ .2

 اتَهاػیَى فشایٌذّا دس آى تِ دسػتی پیادُ ؿذُ اػت .3

 ّوِ هَاسد .4

 4پاػخ: 

 

 َّؿوٌذ هی تایؼت اص چِ هْاست ّای تشخَسداس تاؿٌذ؟هؼلواى دس هذاسع  -22

 ی چٌذ سػاًِ ای ٍ دیجیتالی دسٍع خَد سا هْیا کٌٌذهحتَا تتَاًٌذ تایذ هؼلواى .1

 هؼلواى تایذ تِ صتاًْای تشًاهِ ػاصی تؼلظ داؿتِ تاؿٌذ .2

 هؼلواى هی تایؼت عشاحی صفحات ٍب سا تذاًٌذ. .3

 ّوِ هَاسد .4

 1پاػخ: 

 

 هؼلواى دس هذاسع َّؿوٌذ اػت؟کذاهیک اص ٍظایف  -23

 پاػخ دٌّذ شػؾ ّای داًؾ آهَصاى سا تِ کوک اتضاسّایی هاًٌذ : پؼت الکتشًٍیک یا اتاق ّای گفتگَپ .1
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 اص عشیك ایٌتشًت ٍ ؿثکِ ّای آهَصؿی تا سٍؽ ّای ًَیي تذسیغ آؿٌایی پیذا کٌٌذ .2

 ست ّای ػلوی خَد لشاس دٌّذ.داًؾ آهَصاى سا دس جشیاى سٍؽ ّای اػتفادُ اص سایاًِ تشای تَػؼِ هْا .3

 ّوِ هَاسد .4

 4پاػخ: 

 

 هذاسع َّؿوٌذ ..... -24

 ًیاصهٌذ تشلشاسی استثاط یکپاسچِ سایاًِ تا ػایش هذاسع ًیؼتٌذ .1

 ًیاصهٌذ تشلشاسی استثاط یکپاسچِ سایاًِ تا ػایش هذاسع ّؼتٌذ .2

 ًیاصهٌذ تکاسگیشی دٍستیي ّای حفاظتی ّؼتٌذ .3

 حفاظتی ًیؼتٌذًیاصهٌذ تکاسگیشی دٍستیي ّای  .4

 2پاػخ: 

 

 کذهیک اص ضشٍسیات پیادُ ػاصی هذاسع َّؿوٌذ ًوی تاؿذ؟ -25

 آهَصؽ هؼلواى .1

 آهَصؽ ٍ فشٌّگ ػاصی اٍلیا .2

 تشگضاسی تَسّای هجاصی .3

 خشیذ تجْیضات ػخت افضاسی .4

 3پاػخ: 

 

 دس کالع ّای هذاسع َّؿوٌذ هٌاتغ هحَسی کذام اػت؟ -26

 کتاب دسػی .1

 کتاب کوک آهَصؿی .2

 هحتَی چٌذ سػاًِ ایتَلیذ  .3

 اعالػات ٍ داًؾ هؼلن .4

 3پاػخ: 
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 کذاهیک اص حذالل ّای ػخت افضاسی هذاسع َّؿوٌذ ًوی تاؿذ؟ -27

 تشد َّؿوٌذ .1

 کاهپیَتش .2

 فایشٍال .3

 دیتا پشٍطکتَس .4

 3پاػخ: 

 

 کاستشد ٍیذئَ پشٍطکتَس چیؼت؟ -28

 رخیشُ ػاصی تصاٍیش .1

 فیلن تشداسی ّوضهاى .2

 DESKTOP هذُ تش سٍی تضسگ ًوای تصاٍیش تِ ًوایؾ دس آ .3

 ّیچکذام .4

 3پاػخ: 

 

 ٍیذئَ پشٍطکتَس هی تَاًذ  -29

 هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی داًؾ آهَص ؿَد .1

 هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی ٍ ػولی داًؾ آهَص ؿَد .2

 هَجة تکاسگیشی حَاع ػولی ٍ ؿٌیذاسی داًؾ آهَص ؿَد .3

 صشفا هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی داًؾ آهَص ؿَد .4

 1پاػخ: 

 

 تشد َّؿوٌذ هی تَاًذ -31

 هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی داًؾ آهَص ؿَد .1

 هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی ٍ ػولی داًؾ آهَص ؿَد .2

 هَجة تکاسگیشی حَاع ػولی ٍ ؿٌیذاسی داًؾ آهَص ؿَد .3

 هَجة تکاسگیشی حَاع دیذاسی ، ؿٌیذاسی ٍ ػولی داًؾ آهَص ؿَد .4
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 4پاػخ: 

 

تا چِ ٍاحذی ػٌجیذُ هی ؿَد ٍ هیضاى هتؼاسف آى تشای کالع چمذس  ػوَهاً دیجیتال پشٍطکتَسّای سٍؿٌایی -31

 اػت؟

 لَهي اًؼی 2511 .1

 لَهي اًؼی 4511 .2

 ٍات 511 .3

 ٍات 1111 .4

 1پاػخ: 

 

 کاتشد اػکٌش چیؼت؟  -32

 اًتمال تصَیش اص کاهپیَتش تِ کاغز .1

 اًتمال تصَیش اص کاغز تِ کاهپیَتش .2

 َّؿوٌذ تِ کاغزاًتمال تصَیش اص تشد  .3

 اًتمال تصَیش اص کیت َّؿوٌذ تِ کاغز .4

 2پاػخ: 

 

 ٍظیفِ ػشٍس دس ؿثکِ چیؼت؟ -33

 رخیشُ ػاصی اعالػات اؿتشاکی .1

 پشداصؽ اعالػات کاهپیَتش ّای هتصل تِ آى .2

 اسػال اعالػات هَلت تش سٍی ؿثکِ .3

 اسػال اعالػات دائن تش سٍی ؿثکِ .4

 1پاػخ: 

 

 کاستشد ػَئیچ دس ؿثکِ چیؼت؟ -34

 کٌتشل اعالػات هَجَد تش سٍی ؿثکِ .1
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 ایجاد دسگاُ استثاعی تا تیشٍى ؿثکِ .2

 اتصال کاهپیَتش ّا ٍ ػخت افضاسّای ؿثکِ تِ یکذیگش .3

 جلَگیشی اص ًفَر ّکشّا تِ ؿثکِ .4

 3پاػخ: 

 

 دس ػالي ّای اجتواػات هذاسع حذالل تَاى ٍیذئَ پشٍطکتَس هَسد ًیاص کذام اػت؟ -35

 لَهي  3511 .1

 لَهي  4511 .2

 لَهي  5511 .3

 لَهي  6511 .4

 1پاػخ: 

 

 الکتشًٍیکی ػثاستٌذ اص:  دسع عشح تْیِدس  هَجَد اتضاسّای -36

 دػتشع دس آهَصؿی هحتَای .1

 هجاصی آصهایـگاُ .2

 آهَصؿی کوک افضاسّای ًشم .3

 ّوِ هَاسد .4

 4پاػخ: 

 

 .ؿَد هحمك اٍ دس یادگیشی تا کٌذ هی عی فشد یک کِ ّایی لذم اص ای ػت هجوَػِ ........................، -37

 یادگیشی هؼیش .1

 هحتَای الکتشًٍیکی .2

 تَلیذ هحتَا .3

 عشح دسع .4

 1پاػخ: 
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 اػت......................  الکتشًٍیکی، دسع عشح تْیِاص  گام تؼذی پغ -38

 یادگیشی هؼیشّای عشاحی .1

 تَلیذ هحتَا .2

 آهَصؽ هجاصی .3

 ّیچکذام .4

 1پاػخ: 
 

 َّؿوٌذ ًوی تاؿذ؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ اص اًتظاس هَسد کذام هَسد جضء اّذاف -39

 تفکش خاللاًِ .1

 آهَصاىکؼة ًوشات سضایت تخؾ داًؾ .2

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .3

 تَػؼِ داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّین .4

 2پاػخ: 

 

 تؼییي هؼیش یادگیشی دس چِ هشحلِ ای صَست هیگیشد؟ -41 

 الکتشًٍیکی هحتَای تالیف اص لثل .1

 لثل اص اسصیاتی ًتیجِ آهَصؽ .2

 تالیف هحتَای الکتشًٍیکی تؼذ اص .3

 تؼذ اص اسصیاتی ًتیجِ آهَصؽ .4

 1پاػخ: 
 

 اص اًتظاس هَسدجضء کذام یک اص اّذاف  "گشدآٍسی، ػاصهاًذّی، تغییش ٍ تحلیل دادُ ّا تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات" -41

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 پایِ، هْاستْا ٍ هفاّینتَػؼِ داًؾ  .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4
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 2پاػخ: 

 

 اص اًتظاس هَسد جضء کذام یک اص اّذاف "تلخیص، لالة تٌذی ٍ تاصًگشی هتَى تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات" -42

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 پایِ، هْاستْا ٍ هفاّینتَػؼِ داًؾ  .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4

 2پاػخ: 

 

 هَسدجضء کذام یک اص اّذاف  "تؼاهل ٍ ّوکاسی دس ػغح هحلی ٍ جْاًی تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات" -43

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ اص اًتظاس

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّینتَػؼِ  .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4

 2پاػخ: 

 

 "تَلیذ، تغییش ٍ ٍسٍد اعالػات تِ فشهت ّای هتٌَع هتي، صَت، تصَیش ٍ ٍیذیَ تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات" -44

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ اص اًتظاس هَسدجضء کذام یک اص اّذاف 

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 تَػؼِ داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّین .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4

 2پاػخ: 
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 هَسدجضء کذام یک اص اّذاف  "تشًاهِ سیضی، عشاحی ٍ تَلیذ ٍ اسائِ اعالػات تا اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات" -45

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ اص اًتظاس

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 تَػؼِ داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّین .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4

 2پاػخ: 

 

 تشًاهِ اص اًتظاس هَسدجضء کذام یک اص اّذاف  "ؿشح ٍ تکاسگیشی داًؾ کاستشدی ٍ هفَْهی فٌاٍسی اعالػات" -46

 اػت؟َّؿوٌذ  هذاسع دس دسػی

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 تَػؼِ داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّین .3

 فْن تاثیشات اجتواػی ٍ ؿخصی فٌاٍسی اعالػات .4

 3پاػخ: 

 

 اص اًتظاس هَسدجضء کذام یک اص اّذاف  "تَػؼِ هْاست ّا تشای ًگْذاسی ٍ تْیٌِ ػاصی فٌاٍسی اعالػات" -47

 َّؿوٌذ اػت؟ هذاسع دس دسػی تشًاهِ

 تفکش خاللاًِ .1

 تَلیذ،تؼاهل ٍ ّوکاسی .2

 تَػؼِ داًؾ پایِ، هْاستْا ٍ هفاّین .3

 اعالػات فٌاٍسی ؿخصیٍ  اجتواػی تاثیشات فْن .4

 3پاػخ: 
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جضء وذام یه اص  "سَػؼِ هْبسر ّبی والهی ٍ سؼلط ثِ ػبیش صثبى ّبی گفشبسی اص طشیك فٌبٍسی اطالػبر" -1

 َّؿوٌذ اػز؟ هذاسع دس دسػی ثشًبهِ اص اًشظبس هَسداّذاف 

 سفىش خاللبًِ .1

 سَلیذ، سؼبهل ٍ ّوىبسی .2

 سَػؼِ داًؾ دبیِ، هْبسسْب ٍ هفبّین .3

 اطالػبر فٌبٍسی ؿخلیٍ  اجشوبػی سبثیشار فْن .4

 4دبػخ: 

 

جضء وذام یه اص اّذاف  "ثشٍص آگبّی دس خلَف هؼئَلیز دزیشی ٍ اخالق ثب اػشفبدُ اص فٌبٍسی اطالػبر" -2

 َّؿوٌذ اػز؟ هذاسع دس دسػی ثشًبهِ اص اًشظبس هَسد

 سفىش خاللبًِ .1

 ّوىبسی سَلیذ، سؼبهل ٍ .2

 سَػؼِ داًؾ دبیِ، هْبسسْب ٍ هفبّین .3

 اطالػبر فٌبٍسی ؿخلیٍ  اجشوبػی سبثیشار فْن .4

 4دبػخ: 

 

 هَسدجضء وذام یه اص اّذاف  "ؿشح ًمؾ ٍ سبثیشگزاسی فٌبٍسی اطالػبر دس صًذگی ؿخلی ٍ اجشوبػی افشاد" -3

 َّؿوٌذ اػز؟ هذاسع دس دسػی ثشًبهِ اص اًشظبس

 سفىش خاللبًِ .1

 سؼبهل ٍ ّوىبسیسَلیذ،  .2

 سَػؼِ داًؾ دبیِ، هْبسسْب ٍ هفبّین .3

 اطالػبر فٌبٍسی ؿخلیٍ  اجشوبػی سبثیشار فْن .4

 4دبػخ: 

 

 وذام هَسد هی ثبؿذ؟ داًؾ آهَصاى سَػط الىششًٍیىی هحشَای ّذف اص سَلیذ -4

 سایبًِ ثب وبس هْبسسْبی اسسمبی .1
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 هحشَا سَلیذ حیي دسػی هطبلت ثْشش فْن .2

 هَثشسش یبدگیشی ثشای داًؾ آهَصاى اؿشیبق ٍ اًگیضُ افضایؾ .3

 ّوِ هَاسد .4

 4دبػخ: 

 

 ًوی ثبؿذ؟ ًیبص ثِ سؼییي وذام هَسد  الىششًٍیىی دسع طشح سْیِثشای  -5

 دسػی ثشًبهِ اص اًشظبس هَسد اّذاف .1

 یبدگیشی-یبددّی فشآیٌذ ّبی خشٍجی .2

 یبدگیشی – یبددّی فشآیٌذ دس الىششًٍیىی هحشَای اص اػشفبدُ ّبی فشكز .3

 هؼیش یبدگیشی .4

 4دبػخ: 

 

 ٍاحذ ًیؼز؟ هَضَع یه یبدگیشی ثشای آهَصؽ وذام هَسد دلیل ًیبص ثِ طشاحی هؼیشّبی -6

 ّب افشاد سَاًوٌذی سفبٍر دس .1

  افشاد َّؽ ػبطفی سفبٍر دس .2

  اػشؼذاد افشاد سفبٍر دس .3

  افشاد هٌذی ػاللِ سفبٍر دس .4

 2دبػخ: 

 

 هحؼَة ًوی ؿَد؟ هضایبی ؿجىِوذام هَسد جضء  -7

 (اػشفبدُ اص هٌبثغ هـششن ) اطالػبر، ػخز افضاس ٍ ًشم افضاس .1

 هحذٍدیز ّبی جغشافیبیی ایجبد .2

 سجبدل ػشیغ سش ٍ دلیك سش اطالػبر .3

 كشفِ جَیی دس ّضیٌِ ّب .4

 2دبػخ: 
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 وذام اػز؟ ؿجىِیه اًذاصی   ثشای ساُاٍلیي هشحلِ  -8

 (Design) طشاحی .1

 (Roll Out) سٌظیوبر .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 1دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  صثبى ؿجىٍِ افضاس   اًشخبة ًشم -9

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 2دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  سؼییي هیضاى ػطح اهٌیز اطالػبر -10

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 2دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  ّبی ؿجىِ ثِ وبثلْب اسلبل وبسر -11

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4
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 1دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  ػشٍیغ دٌّذُ ػیؼشن ػبهل ؿجىِ -12

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 1دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  وبسثشاىّبی دػششػی ثِ ؿجىِ ثشای  ایجبد اوبًز -13

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 3دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  ًلت ػطَح اهٌیشی هٌبػت -14

  (Roll Out) سٌظیوبر .1

 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

 4دبػخ: 

 

اًذاصی   ساُجضء وذام هشحلِ  ّب سَػط وبسثشاى  سخلیق فضبیی اص ّبسد دیؼه ثشای ثِ اؿششان گزاؿشي ثشًبهِ -15

 هی ثبؿذ؟ ؿجىِیه 

  (Roll Out) سٌظیوبر .1
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 (Design) طشاحی .2

 (Configuration) دیىشثٌذی .3

 (Management) هذیشیز .4

  3دبػخ: 

 

 هی ثبؿذ؟(Passive) سجْیضار غیش فؼبلوذاهیه جضء  -16

 وبًىشَس فیجش ًَسی .1

 ػَییچ .2

 سٍسش .3
4. Access Point 

 1دبػخ: 

 

 ثبؿذ.هی سػبىّبی آػیتّب اص حوالر ٍیشٍػی، ًفَرگشاى ٍ وشمهحبفظز وٌٌذُ ؿجىِ.......................  -17

 ػَییچ .1

 سٍسش .2

3. Access Point 
 فبیشٍال .4

 4دبػخ: 

 

 اػز؟ سبهیي وٌٌذُ ثشق اضطشاسیوذام هَسد  -18

1- UPS 

 ػَییچ -2

 سٍسش -3

 فبیشٍال -4

 1دبػخ: 

 



 موسسو آموزشی و ژپوهشی پویش مسیر توسعو

رس)مرحلو پیشرفتو(نموهن سواالت دوره  راهبری هوشمندسازی مدا  

دوم بخش  

lmsins.ir                                             pouyeshins.ir 

 .اػزًیض هؼشٍف  NIC ساثط فیضیىی ایؼشگبُ ّبی وبسی ثب ؿجىِ، وِ ثِ.........  -19

1- Access Point 
2- Media Converter 

3- Patch Panel 
4- Network Card 

 4دبػخ: 

 

 ؿَد؟ هی ؿٌبخشِ ّبیی ًبم چِ ثِ ای سایبًِ اهٌیز -20

 اطالػبر فٌبٍسی اهٌیز ٍ ػبیجشی اهٌیز  .1

 افضاس ػخز اهٌیز .2

 ای سایبًِ اهٌیز .3

 افضاس ًشم اهٌیز .4

 1دبػخ: 

 

  ثبؿذ؟ هی كحیح وبهذیَسشی ّبی ػیؼشن اهٌیز هَسد دس گضیٌِ وذام -21 

  ًوَد اػشفبدُ هیشَاى هبًذُ ثبلی سبى وبهذیَسش دس فشم دیؾ كَسر ثِ لجالً وِ دؼَسدّبیی اص  .1

 ثبؿذ ًـبًِ ٍ حشٍف اػذاد، سشویت حبكل وٌیذوِ اػشفبدُ خبف ٍ لَی دؼَسد یه اص .2

 وٌیذ اػشفبدُ...  ٍ ABCDEF هثل ای ػبدُ ٍحشٍف خبًَادگی ًبم ، ًبم هثل ٍاضح دؼَسد اص .3

 وٌیذ ػَم ثبس یه سٍص100 ّش سا خَد دؼَسد .4

 2دبػخ: 

 

 ًوَد؟ اػشفبدُ ثبیذ وبهذیَسشی ّبی ػیؼشن اهٌیز جْز دؼَسدّبیی چِ اص -22

 ًوبیین اػشفبدُ سىشاسی دؼَسدّبی اص .1

 ًوبیین اػشفبدُ لجلی وبسثشاى دؼَسدّبی اص .2

 ًوبیین اػشفبدُ آػبى ٍ هؤثش دؼَسدّبی اص .3

 ًوبیین اػشفبدُ ثبؿذ ًـبًِ ٍ حشٍف اػذاد، سشویت حبكل وِ خبف ٍ لَی دؼَسد یه اص .4

 4دبػخ: 
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 وشد؟ ػَم ثبیذ سٍص چٌذ ّش سا وبهذیَسشی ّبی ػیؼشن دؼَسد -23

1.  60-45  

2. 50  -60  

3. 45-35  

4 .60-75 

 1دبػخ: 

 

 چیؼز؟ وبهذیَسش اهٌیز حفظ ّبی سٍؽ سشیي هْن اص یىی -24

 ٍیشٍع آًشی ّبی  ثشًبهِ اص اػشفبدُ .1

 اهٌیشی اثضاسّبی اص اػشفبدُ  .2

 سٍص ثِ ّبی ثشًبهِ اص اػشفبدُ .3

 َّؿوٌذ اثضاسّبی اص اػشفبدُ .4

 1دبػخ: 

 

 

 هؼٌبػز؟ چِ ثِ دسآیذ لشهض سًگ ثِ ٍیشٍع آًشی وِ كَسسی دس -25

 اػز ثشخَسدُ هـىل ثِ ٍیشٍع آًشی یؼٌی .1

 داسد افضاسی ػخز هـىل ػیؼشن یؼٌی .2

  اػز ؿذُ سوبم ػبصی فؼبل وذ اص اػشفبدُ صهبى یؼٌی .3

 اػز ؿذُ فؼبل غیش ٍیشٍع آًشی یؼٌی .4

 3 :دبػخ

 

. 1  ًوَد؟ اًشخبة ثبیذ سٍ گضیٌِ وذام اثشذا آًالیي سٍؽ ثِ Nod32 ٍیشٍع آًشی وشدى آدذیز سٍؽ دس -26
Activate product 

2. Update 
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3. Username  
4. password   

 1دبػخ: 

 

 چیؼز؟ اطالػبر آٍسی في ػلوی گًَبگَى هحبفل دس ٍیظُ جبیگبّْبی اص یىی -27

 اسسجبطبر الىششًٍیىی دًیبی دس آى ایجبد ٍ اهٌیز هجحث .1

 ایٌششًز ٍ اسسجبطبر هجحث .2

 هْبجوبى سْذیذ ٍ خطشار هجحث .3

 ای سایبًِ ّبی سْذیذ هجحث .4

 1دبػخ: 

 

 وٌین؟ حفظ هخشة ّبی افضاس ًشم ٍ ّب ٍیشٍع گضًذ اص سا خَد وبهذیَسشی ّبی ػیؼشن ای ٍػیلِ چِ ثب -28

 آسؾ دیَاس ٍ ؿذُ سٍص ثِ ّبی ٍیشٍع آًشی اص اػشفبدُ ثب .1

 هخلَف ّبی افضاس ًشم اص اػشفبدُ ثب .2

 آسؾ دیَاسُ اص اػشفبدُ ثب .3

 َّؿوٌذ ٍػبیل اص اػشفبدُ ثب .4

 1دبػخ: 

 

 چیؼز؟ ٍیشٍع آًشی هىول -29

 آسؾ دیَاس .1

 اهٌیشی اثضاسّبی .2

 ًفَر ضذ افضاسّبی ًشم .3

 هَاسد ّوِ .4

 4دبػخ: 

 

 وٌین؟ هحبفظز چگًَِ حؼبع ٍ هْن ّبی فبیل اص -30



 موسسو آموزشی و ژپوهشی پویش مسیر توسعو

رس)مرحلو پیشرفتو(نموهن سواالت دوره  راهبری هوشمندسازی مدا  

دوم بخش  

lmsins.ir                                             pouyeshins.ir 

 َّؿوٌذ ٍػبیل اصطشیك .1

 سهضگضاسی طشیك اص .2

 آسؾ دیَاسُ طشیك اص .3

 هخلَف ّبی افضاس ًشم اصطشیك .4

 2دبػخ: 

 

 

 وشد؟ ثبیذ چِ ثشد ًوی ثْشُ افضاس ًشم دسٍى سػبًی سٍص ثِ لبثلیز اص ؿوب ٍیشٍع آًشی وِ كَسسی دس -31

 دّیذ اًجبم سا سػبًی سٍص ثِ هخلَف ّبی افضاس ًشم اص اػشفبدُ ثب .1

 وٌیذ آدذیز سا آى ٍیشٍع آًشی ثشًبهِ دٌّذُ سَػؼِ ػبیز طشیك اص .2

 وٌیذ سهضگضاسی .3

 وٌیذ اػشفبدُ َّؿوٌذ اثضاسّبی اص .4

 2دبػخ: 

 

 ؟ ًىٌین رخیشُ ٍػبیلی چِ سٍی سا خَد حؼبع ٍ هْن اطالػبر -32
1. CD 
 فلؾ .2

 اوؼششًبل ّبسد .3

 هَاسد ّوِ .4

 4دبػخ: 

 ؟ وٌین گضاسی سهض سا خَد ػیؼشن اص ّبیی فبیل چِ -33

 حؼبع ٍ هْن ّبی فبیل .1

 الصم ّبی فبیل .2

 دػىشبح ّبی فبیل .3

 اضبفی ّبی فبیل .4

 1دبػخ: 
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 ؟ ّؼشٌذ دؼَسّبیی چِ ػبدُ دؼَسدّبی -34

 خبًَادگی ًبم ٍ ًبم .1

 سجبسی ًبم .2

 ػبدُ حشٍف ٍ اػذاد .3

 هَاسد ّوِ .4

 4دبػخ: 

 

 ؿًَذ؟ هی ػبخشِ چیضی چِ سٍی اص اجشا ثشای ًَیؼی اسَساى ٍ ای سػبًِ چٌذ ّبی ثشًبهِ -35

 دیؼه حبفظِ .1
2. CD     

3                  .CD یب DVD ًوَد اػشفبدُ ًیض ػخز دیؼه حبفظِ سٍی ثش آى اص سَاى اهب 

 4 .              DVD 

 3 دبػخ:

 

 گشدد؟ هی فبیلی ًَع چِ دًجبل ثِ ػبهل ػیؼشن جبًجی حبفظِ یب فـشدُ لَح لشاسگیشی صهبى دس -36

 جبًجی ّبی فبیل  .1
2.  autorun.inf    
3. autorun 

4. Label 

 2 دبػخ:

 

 ؟ چیؼز ػبصی اسَساى ّبی ثشًبهِ ثْششیي ٍ ثشسشیي اص یىی -37

1.  AutoPlay pro 10   
2. AutoPlay Media Studio   
3. AutoPlay 
4. Autorun 
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 2دبػخ: 

  

 ؟ ثبؿذ هی كحیح AutoPlay Media Studio ّبی ٍیظگی اص یه وذام-38

 داسد آػبًی وبسثشی هحیط افضاس ًشم ایي .1

 اػز ثبال ثؼیبس آى دزیشی اًؼطبف .2

 داسد خَد دس صیبدی ؿذُ ًَؿشِ دیؾ اص وذّبی .3

  هَاسد ّوِ .4

 4دبػخ: 

 

 ؟ وٌین ولیه گضیٌِ وذام سٍی ثشAutoPlay Media Studio افضاس ًشم دس جذیذ دشٍطُ یه ػبخز ثشای -39

1. Create A New Project 

2. open an Existing project 

3. Restore last open project 

4.  Blank Project 

 1دبػخ: 

 

 

 گضیٌِ وذام سٍی ثش ثؼبصین افضاس ًشم دس لبلت یه  خَدهبى ٍ ًىٌین اػشفبدُ آهبدُ ّبی لبلت اص ایٌىِ  ثشای -40

 وٌین؟ ولیه

1. open an Existing project 

2. New Project 

3.  Blank Project 

4. Create A New Project 

 3دبػخ: 

 

 وٌین؟ ولیه گضیٌِ وذام سٍی ثش دشٍطُ ػبخز اص اًلشاف ثشای -41
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1. Cancel 

 2 .Ok 

 3 .Play 

 4 .No 

 1دبػخ: 

  

 ؟ چیؼز وبس اٍلیي وٌیذ ٍیشایؾ سا دشٍطُ دسٍى ّبی آثجىز اص یه ّش ایٌىِ ثشای -42

 وٌیذ چخ ولیه آًْب اص یىی سٍی ثش اٍل.1 

 وٌیذ ساػز ولیه آًْب اص یىی سٍی ثش اٍل. 2 

 وٌیذ حزف سا آًْب اص یىی اٍل. 3 

 وٌیذ ٍیشایؾ سا آًْب اص یىی اٍل. 4 

 2دبػخ: 

 

 ؟ ًَیؼٌذ هی لؼوز وذام دس سا آثجىز هشي -43

1. Font  

2. Properties 

3. Label 

4. Text 

 4دبػخ: 

 

 ؟ دٌّذ هی سغییش لؼوز وذام دس سا ًَؿشِ اػشبیل -44

1. Label 

2. Text 

3. Font  

4. New 

 3دبػخ: 
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 وٌیذ؟ سؼییي ػولیبر یه وبسثش فؼبلیز ّش ثشای سَاًیذ هی لؼوز وذام دس -45
1.  Quick Action 
2.  Font   
3     .New 

4. Text 

 1دبػخ: 

 

 

 ؟ ؿَد هی دادُ ًوبیؾ ثبًیِ دس فشین چٌذ دس ّن ػش دـز ٍ ػشیغ ثطَس سلبٍیش -46

   60 یب 30 ،25 ،24 .1

 60 یب 40 ،35 ، 34 .2

  60 یب 50 ،45 ،44 .3

  60 یب 60 ،55 ،54 .4

 1دبػخ: 

 

 ؟ چیؼز اًیویـي ػبخز ّبی سٍؽ اص یىی -47

 دٍسثیي .1

 وبهذیَسش .2

 فلؾ .3

4. Cd 

 2دبػخ: 

 

 

 ؟ ثبؿذ هی اًیویـي وبسثشدّبی اص صیش هَاسد اص یه وذام -48

 فیلن ثب ؿذُ سشویت اًیویـي یب ٍیظُ ّبی جلَُ .1
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 وبهذیَسشی ّبی ثبصی ػبخز .2

 ٍالؼی ىؿذُ ػبصی ؿجیِ ّبی هحیط ػبخز -سجلیغبسی سیضسّبی .3

  هَاسد ّوِ .4

 4دبػخ: 

 

 چیؼز؟  فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی ّبی فبیل دؼًَذ -49

1. fws  

2 .Jpj  

3. Swf 

4. Inf 

 3دبػخ: 

 

 ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی اص ایٌششًشی سجلیغبر ػبصًذگبى ًیض ٍ دٍثؼذی ّبی دَیبًوبیی آٍسًذگبى دذیذ اص ثؼیبسی چشا -50

 ؟ وٌٌذ هی اػشفبدُ فلؾ

  فبیل وَچه حجن ٍ سَلیذ دس ػبدگی دلیل ثِ .1

 صیجبیی ٍ ػبدگی .2

 ّب فبیل حجن ثَدى صیبد .3

 ثَدى دػششع دس .4

 1دبػخ: 

 

 ؟ وٌٌذ هی اػشفبدُ  دَیبًوبیی ًَع چِ اص ایٌششًشی سجلیغبر ػبصًذگبى ًیض ٍ دٍثؼذی ّبی دَیبًوبیی آٍسًذگبى دذیذ -51

  فلز ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .1

 فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .2

  فلز ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .3

  هجبصی ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .4

 2دبػخ: 
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 ؟ ّؼشٌذ ثؼذی3 ّبی جلَُ فبلذ ٍ سخز هؼوَالً سًگْب ٍ سلبٍیش دَیبًوبیی وذام دس -52

   فلز ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .1

   فلز ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی. 2

  فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی. 3

  هجبصی ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی. 4

 3دبػخ: 

 

 ؟ چیؼز فلز فبیلْبی فشهز هـَْسسشیي -53
1.  inf  
2.  Gif 
3. fws 

4. Jpj 

 2دبػخ: 

 

 سٍد؟ هی ثىبس ٍة كفحبر دس سىشاسی ٍ هذر وَسبُ ّبی جلَُ ثشای گبّی فلز فبیلْبی فشهز چشا -54

  ّب فبیل حجن ثَدى صیبد  .1

 ون ثؼیبس حجن دلیل ثِ .2

   فبیل وَچه حجن ٍ سَلیذ دس ػبدگی دلیل ثِ  .3

 ؿىلْب ٍ سًگ دس هحذٍدیز ػذم ٍ صیبد ثؼیبس حجن دلیل ثِ .4

 4دبػخ: 

 

  ؿَد؟ هی اًبجبم افضاس ًشم سَػط وبسّب ٔ  ّوِ ٍ ًیؼز فشین ثِ ًیبصی  دَیبًوبیی وذام دس -55

   فلز ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .1

   فلز ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .2

  فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .3
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 فلؾ ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .4

 1دبػخ: 

 

  ثبؿٌذ؟ هی حمیمی دًیبی سلبٍیش ؿجیِ ثؼیبس سلَیش فلز ثؼذی3 دَیبًوبیی دس دلیل چِ ثِ -56

   صیبد ثؼیبس حجن دلیل ثِ .1

   دشػذىشیَ ٍ صٍایب ّب، سٍؿي ػبیِ دلز ثَدى ثبال دلیل ثِ .2

  هخشلف صٍایبّبی دلیل ثِ .3

 ّب سٍؿي ػبیِ دلز ثَدى دبییي دلیل ثِ .4

 2دبػخ: 

 

  ثبؿذ؟ هی ًوبیی دَیب ًَع وذام اص ثؼذی 3 ػیٌوبیی ًوبیؾ ّبی ػبلي -57

  فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .1

   فلز ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .2

   هجبصی ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .3

  ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .4

 3دبػخ: 

 

  ؿَد؟ هی اػشفبدُ ای سایبًِ ّبی ثبصی ثشای ای گؼششدُ ػطح دس ًوبیی دَیب وذام اص -58

   هجبصی حمیمز ثؼذی3 ّبی دَیبًوبیی .1

  فلؾ ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .2

   ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .3

  هجبصی ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .4

 1دبػخ: 

 

  ؟ داسد ػبصی فیلن كٌؼز دس فشاٍاًی وبسثشد ًوبیی دَیب وذام -59

   فلز ثؼذی 2 ّبی دَیبًوبیی .1
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  فلؾ ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .2

   هجبصی ثؼذی 3 ّبی دَیبًوبیی .3

 سلفیمی ّبی دَیبًوبیی .4

 4دبػخ: 
 

 

 ؟ داسد ًبم چِ ، ؿَد هی ًوبیبى  سبح دػه  كفحِ   دبئیي دس وِ  ثبسیىی ًَاس -60

            ٍظیفِ ًَاس .1

               اثضاس ًَاس.  2

               آدسع ًَاس .3

 ػٌَاى ًَاس. 4

 1دبػخ:

 

 

  ؟ ثؼز  سا دٌجشُ سَاى هی  طشیمی چِ اص -61

  دٌجشُ  ساػز ػوز  گَؿِ  - ثبال دس  هَجَد Close  دووِ  سٍی ولیه .1

  Alt+f4   هیبًجش ولیذ اص اػشفبدُ .2

  File  هٌَی اص   Close گضیٌِ  اًشخبة .3

 .ّؼشٌذ كحیح  فَق  گضیٌِ  ػِ ّش .4

 4دبػخ:

 

  ؟ چیؼز وبهذیَسش وشدى خبهَؽ كحیح سٍؽ -62

             دٌجشُ  هٌَی ًَاس  Turn off  گضیٌِ اص اػشفبدُ .1

  Start    هٌَی    Turn off  گضیٌِ اص اػشفبدُ .2

    وبهذیَسش ویغ  دس هَجَد  Power   دووِ دادى فـبس .3

 وبهذیَسش ویغ  دس هَجَد  Reset     دووِ دادى فـبس .4
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 2دبػخ:

 

  چیؼز؟ ًـبًِ  آیىي یه  وٌبس دس  فلؾ  ػالهز ؿذى  ظبّش -63

         آى ثَدى هیبًجش.1

        آى  اًشخبة. 2

      آى ثَدى  دٌجشُ. 3

 آى دٌجشُ  ؿذى وَچه. 4

 1دبػخ:

 ؟ چیؼز  ػٌَاى ًَاس  اًگیؼی هؼبدل -64

1. Toolbar 

2. Title bar   

3. Menu bar  

4. Scroll bar 

 2دبػخ:

 

  وشد؟ اػشفبدُ  دٌجشُ هحشَای هشٍس ثشای سَاى هی ًَاس  وذام اص -65

               ػٌَاى ًَاس.1

             دیوبیؾ ًَاس. 2

                اثضاس ًَاس. 3

 ٍضؼیز ًَاس. 4

 2دبػخ:

 

 سػبًذ؟ الل حذ ساثِ  دٌجشُ  اثؼبد سَاى هی صیش  ّبی دووِ اص یه وذام  ٍػیلِ ثِ -66

1. Maximize            

2.   Minimize   

3. Restore   



 موسسو آموزشی و ژپوهشی پویش مسیر توسعو

رس)مرحلو پیشرفتو(نموهن سواالت دوره  راهبری هوشمندسازی مدا  

دوم بخش  

lmsins.ir                                             pouyeshins.ir 

4. Close  

 4دبػخ:

 

 اػز؟ دسػز  گضیٌِ وذام  ، دٌجشُ یه اثؼبد  ػبًذى اوثش حذ ثِ ثشای -67

          ػٌَاى  ًَاس دس   Minimize دووِ ولیه .1

  ػٌَاى  ًَاس دس  Close دووِ ولیه .2

    ػٌَاى  ًَاس دس  Refresh  دووِ ولیه .3

 ػٌَاى  ًَاس دس  Maximize دووِ ولیه   .4

 4دبػخ:

 

 وشد؟ اػشفبدُ سٍؿی چِ اص  ثبیذ  دٌجشُ یه ّبی  دَؿِ یب ٍ ّب فبیل سوبم  اًشخبة  ثشای -68

   Alt +C هیبًجش ّبی ولیذ اص اػشفبدُ .1

  Ctrl +C هیبًجش ّبی ولیذ اص اػشفبدُ.   2 

   Ctrl +A هیبًجش ّبی ولیذ اص اػشفبدُ.   3 

 Shift +A هیبًجش ّبی ولیذ اص اػشفبدُ.    4 

 3دبػخ:

 

 ؿَد؟ هی ّب  دَؿِ ٍ ّب فبیل ؿذى وذی  ثبػث صیش فشهبى دٍ اص یه  وذام سشویت -69

1. Copy    ٍCut       

2. Paste          ٍ Cut        

3.  Paste ٍ  Copy     

4.  Delete  ٍ Cut   

 3دبػخ:

 

 ؿَد هی ّب  دَؿِ ٍ ّب فبیل اًشمبل  ثبػث صیش فشهبى دٍ اص یه  وذام سشویت -70

1. Copy    ٍCut       
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2. Paste ٍ Cut         

3. Paste ٍ  Copy     

4.  Delete  ٍ Cut 

 2دبػخ:

 

 وشد؟ اػشفبدُ فشهبى وذام اص ثبیذ ؿذُ حزف  فبیل یب ٍ  دَؿِ  ثبصیبثی  ثشای -71

1. Select All            

2. Paste ٍ  Copy         

3. Refresh             

4. Restore  

 4دبػخ:           

   
 اػز؟ هٌبػت فشهبى وذام  اًشخبة ، دسایَ ثِ  دَؿِ ٍیب  فبیل  ػشیغ  اسػبل ای ثش -72

1. Paste ٍ  Copy         

2. Paste ٍ Cut        

3. Send To        

4. Restore  

 3دبػخ:

 

  ؟ ًذاسد ٍجَد  ٍظیفِ  ًَاس وشدى جب ثِ جب اهىبى صیش ّبی گضیٌِ اص یه وذام اًشخبة بث -73

 1. Lock the taskbar   

2. Keep the taskbar on top of the other windows 

3. Auto-hide the taskbar         

4.  Show Quick Launch 

 1دبػخ:
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 وشد؟ ػول ثبیذ طشیك وذام اص سبح دػه كفحِ دادى  ًوبیؾ ثشای -74

                                                  ٍظیفِ ًَاس .1

  Show Quick Launch اثضاس ًَاس. 2

  My Computer  دٌجشُ. 3

 دٌجشُ ػٌَاى ًَاس. 4

 1دبػخ:

 

 ؟ گَیٌذ هی چِ ٍظیفِ ًَاس  ساػز ػوز ًبحیِ ثِ -75

1. Toolbar           

2. - Quick Launch  bar  

3. Notification area  

   وذام ّیچ .4

 3دبػخ:
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 آى هياًثش تا تشًاهِ  آى تايذ  ( كليك يك اًجام تا)  ٍيٌذٍص دس  ّا تشًاهِ سشيغ اجشاي تشاي -1

 . تاضذ    …  دس

1. Toolbar           

 

2. Quick Launch  bar 

3.  Notification area  

4. Task bar     

 4خاسخ:

 

 كشد اسسفادُ  گضيٌِ كذام اص تايذ ٍظيفِ  ًَاس Notification  ًاحيِ دس  سيسسن ساػر دادى ًوايص تشاي -2

 ؟

1. show the desktop  

2. Show the clock 

 3. Lock the taskbar   

4 . Auto hide the task bar 

 2خاسخ:

 

 داسد؟ ًام چِ فشض خيص  چاخگش -3

1. Local 

                  2. Network  

3         .Pause              

 4. Default 

 4خاسخ:

 

 ؟ تاضذ هي ( Account User ( كاستشي حساب اص ضذى خاسج تشاي صيش، ّاي گضيٌِ اص يك كذام -4
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1. Hibernate 

2.  Log Off  

3. Turn Off     

4. Restart      

 2خاسخ:

      

 اسر؟ كذام  word 2212 دس خالي سٌذ فشض خيص ًام -5

1. presentation     

2. document 

3.    book     

4. document  1 

 4خاسخ:

 

 ضَد؟ هي دادُ ًوايص قسور كذام دس سٌذ صفحاذ زؼذاد -6

1. title bar 

2. zoom    

3. home tab  

4. status bar 

 4خاسخ:

 

 داسد؟ ًام چِ سشيغ دسسشسي ًَاس -7

1. quick access 

2. notification    

3. title bar 

4. status bar 

 1خاسخ:
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 اسر؟ هٌاسة چاج ٍ آسايي صفحِ تشاي سٌذ ًواي كذام -8

1. print lagout 

2. web lagout 

3. title bar 

4. Outline 

 1خاسخ:

 

 كشد؟ رخيشُ ديگشي ًام زحر سا هَجَد فايل زَاى هي فشهاى كذام تا-9

1. Save 

2. save as 

 3.  open   

4. save as file 

 2خاسخ:

 

 هيطَد؟ اسسفادُ هکليذ كذام اص جذٍل اًسْاي دس سغش يك كشدى اضافِ تشاي -12

1. tab      

2. shift+tab 

3. insert    

4. Enter 

 1خاسخ:

 

 كشد؟ اسسفادُ هيسَاى گضيٌِ كذام اص آًاليي زصاٍيش دسج تشاي -11

 1.clip art    

 2.picture  

3   .     online picture 
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     4. image 

 3خاسخ:

 

 ؟ كٌين هي اسسفادُ فشهاًي چِ اص (Templates) فشض خيص الگَّاي اص اسسفادُ جْر -12

 1.New 

 2.Open 

   3.Save 

    4.save as 

 1خاسخ:   

 

 كشد؟ اسسفادُ  فشهاًي چِ اص  تايذ  فايل  چاج تشاي -13

       Print  گضيٌِ  Fileهٌَي .1

2. Print preview 
3.     Print هٌَي  Edit 

 كذام ّيچ .4

 1خاسخ:

 

 ًويذّين؟ اًجام سا ػولي چِ تشگ كاس يك ًام زغييش جْر -14

 دلخَاُ ًام زايح سدس ٍ كاستشگ ًام سٍي كليك داتل .1

  گضيٌِ اًسخاب ٍ format اتضاس اص اسسفادُ .2

    rename گضيٌِ اًسخاب ٍ كاستشگ ًام سٍي ساسر كليك .3

 rename گضيٌِ اًسخاب ٍ  insert اتضاس اص اسسفادُ .4

 3خاسخ:

 

 ضَد؟ هي دسج هحل كذام دس insertزَسظ ضذُ اضافِ سسَى ٍ سغش -15

 ضذُ اًسخاب سسَى ساسر سور ضذُ اًسخاب سغش تاالي .1
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 ضذُ اًسخاب سسَى ساسر ضذّسور اًسخاب سغش خاييي .2

 كاستش ضذُ اًسخاب هحل ،دس كاستش ضذُ اًسخاب هحل دس .3

 ضذُ اًسخاب سسَى چح ،قثل ضذُ اًسخاب سغش قثل .4

 4خاسخ:

         

 هيطًَذ؟ ديذُ اصلي خٌجشُ تخص كذام دس ّا فشم ٍ ّا جذٍل هاًٌذ اعالػازي تاًك اضياء زواهي -16

1. ribbon     
2. quick access 
3. navigations pane    
4. office button 
 3خاسخ:

 

 ضَد؟ هي تاص زشكيثي كليذ كذام زَسظ file هٌَي -17

1. ctrl+ f     
2. ctrl+w    
3. F 
4. alt+f 
 4خاسخ:

 ضَد؟ هي اًجام هشحلِ تِ هشحلِ ٍجَ خشس ايجاد سٍش كذام دس -18

1. query design   
2. query  
3. query wizard  
4. spit query 
 3خاسخ:

 

 ًوَد؟ ايجاد ضذُ زؼييي ضشط تا سا ٍجَد خشسي هيسَاى سٍش كذام دس -19

1. query design   
2. query      
3. query wizard 
4. spit query 
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 1خاسخ:

 

 كٌين؟ هي اسسفادُ گضيٌْا كذام اص query حزف تشاي -22

1. edit       
2. delete        
3. hide        
4. remove 
 2خاسخ:

 

 ًوايين؟ هي اسسفادُ ------- اص اعالػازي تاًك دس اعالػاذ اص تخطي يا زوام ًوايص ٍ اسسخشاج تشاي -21

  گضاسش .1

   فشم .2

   هاكشٍ .3

 جذٍل .4

 1خاسخ:

 

 سا تاضٌذ داضسِ فشد تِ هٌحصش هقذاس جذٍل يك دس سكَسد ّش تشاي كِ سا فيلذ چٌذ اص زشكيثي يا فيلذ -22

 .ًاهٌذ هي............ 

                                              اٍليِ كليذ .1

 خاسجي فيلذ .2

 اصلي كليذ .3

 اسر صحيح ج ٍ الف .4

 4خاسخ:

 

 گشدًذ؟ هي رخيشُ خسًَذ كذام تا اكسس اعالػازي تاًك ّاي فايل -23

1. mdb 
2. Xls 
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3. Dbl 
4. Doc 
 1خاسخ:

 

 :گشدد هي اكسس تشًاهِ ضذى تسسِ هَجة صيش فشهاى كذام اجشاي -24

1. Alt + F                                

2. X + Alt + F   

3. Alt +F+N        

4. Alt+F+C 
 2خاسخ:

 

 چيسر؟ هجاصي آصهايطگاُ ّاي هضير -25

 .دّذ هي كاّص ضذذ تِ سا آصهايطاذ اًجام ّضيٌِ هجاصي آصهايطگاُ .1

 تَدى حول قاتل غيش .2

 ّا سًگ سٍاًطٌاسي اصَل اساس تش آصهايطگاّي هحيظ عشاحي .3

 ج ٍ الف هَسد .4

 4خاسخ:

 

 تِ سا اهکاى ايي كِ كاهديَزش زَسظ ضذُ زَليذ زصَيشي"ّاسر گضيٌِ اص كذاهيك تِ هشتَط صيش زؼشيف -26

 حضَس ٍاقؼي هحيغي دس غيشفيضيکي عَس تِ كِ كٌٌذ احساس چٌيي كٌذ هي هجثَس سا آًْا يا دّذ هي كاستش

 "داسًذ

 ساصي ضثيِ .1

 هجاصي ّاي آصهايطگاُ .2

3. cdآهَصضي ّاي 

 هجاصي زذسيس .4

 1خاسخ:
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 اص تايذ يادگيشًذگاى كِ ّسسٌذ، زجشتي ّايي فؼالير"ّاسر گضيٌِ اص كذاهيك تِ هشتَط صيش زؼشيف -27

 "ًوايٌذ اسسفادُ اسر، ضذُ ٍاگزاس ايطاى تِ كِ ّايي ًقص اًجام ساسساي دس خَد ساّثشدّاي ٍ ّا، هْاسذ داًص،

 ساصي ضثيِ .1

 هجاصي ّاي آصهايطگاُ .2

3. cdآهَصضي ّاي 

 هجاصي زذسيس .4

 1خاسخ:

 

 تاضذ؟ هي ضيوي ٍ فيضيك هجاصي آصهايطگاُ ّاي هضير اص صيش ّاي گضيٌِ اص كذاهيك -28

 آى اص فشازش يا دسسي ّاي  آصهايص اًجام تشاي الصم زجْيضاذ ٍ اهکاًاذ زوام هجاصي آصهايطگاُ ايي دس  .1

  ضَد هي گشفسِ ًظش دس

   ًثاضيذ خغشصا ٍ سوي هَاد ًگشاى ديگش آصهايطگاُ ايي دس .2

 اهي ٍ اعويٌاى قاتل .3

 هَاسد ّوِ  .4

 4خاسخ: 

 

 تاضذ؟ ًوي ضيوي هجاصي آصهايطگاُ ّاي  ٍيژگي اص -29

 ّا  آى اًجام چگًَگي ضشح تا ّا  آصهايص اًَاع اًجام تِ آهَصاى  داًص ساخسي قادس .1

 دسسي كساب هثاحث تا هشزثظ غيش آصهايص ّشگًَِ تشاي الصم اهکاًاذ ٍ زجْيضاذ  .2

 ًظش هَسد هَاد زش سشيغ يافسي تشاي هثاحث تٌذي ضاخِ  .3

 ضذُ دادُ اًجام ّاي  آصهايص كشدى رخيشُ اهکاى .4

 2خاسخ: 

  تاضذ؟ هي ضيوي هجاصي آصهايطگاُ ّاي  ٍيژگي اص  -32

 هي هحسَاي تخص دس ًياص هَسد ّاي  قسور تِ آساى دسسشسي تشاي هياًثش ايجاد اهکاى .1

 ضثکِ سٍي هحسَي تخص دس هجاصي آصهايطگاُ دس ضذُ اسسفادُ هٌاتغ تِ دسسياتي اهکاى .2
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 Properties تخص دس ضذُ اًسخاب ّاي  قغؼِ ّاي  ٍيژگي زغييش اهکاى .3

 هَاسد ّوِ .4

 4خاسخ: 

 

   

 تاضذ؟ هيHitfilm Express افضاس ًشم ّاي ٍيژگي اص صيش هَاسد اص كذاهيك -31

 زصَيشي ٍ صَزي ّاي افکر تالدسًگ زأثيش ًوايص اتليرق . 1

  كاستشييچيذُ ساتظ .2

 گيشي ستکا غيشقاتل .3

 هَاسد ّوِ .4

 1خاسخ: 

 

 تاضذ؟ هي Lightworks فيلن زذٍيي افضاس ًشم ّاي ٍيژگي اص صيش هَاسد اص كذاهيك -32

   فيلن زشكية . 1

   فيلن زذٍيي هاًٌذ فيلن زَليذ. 2

  فيلن ٍيژُ جلَّاي. 3

 هَاسد ّوِ . 4

 3خاسخ : 

 

 ٍ ٍيشايص تخص تشاي كٌٌذ هي كاس فيلن كاهدَصير افضاسّاي ًشم يا افسشافکر تا كِ كساًي عَسهؼوَل تِ  -33

 كٌٌذ؟ هي اسسفادُ افضاسي ًشم چِ اص فيلن زذٍيي

1. Reaper   

2 .   Ashampoo Music Studio 

   خشيويش .1

 هاكشٍهاک .2

 3خاسخ: 
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 تاضذ؟ ًوي Shotcut فيلن زذٍيي  افضاس ًشم ّاي ٍيژگي اص صيش هَاسد اص كذاهيك  -34

 هْاسذ كسة يادگيشي تشاي آساى . 1

  زصَيش ٍ صذا ٍيژُ ّاي افکر .2

  گزاسي هاسك. 3

 خغي ٍيشايطگش. 4

 4خاسخ: 

 

 تاضذ؟ ًوي VSDC فيلن زذٍيي  افضاس ًشم ّاي ٍيژگي اص صيش هَاسد اص كذاهيك  -35

  تصشي ساتظ . 1

  صَزي ٍ زصَيشي ّاي فشهر اًَاع اص خطسيثاًي. 2

  آساى يادگيشي. 3

 دساج اًذ دساگ قاتلير.4

 3خاسخ: 

 

 

 
 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم 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 باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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