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پــاسخ صحیح ســـــــوالـاتردیف
WWW.شود یم گسترده است که در سرتا سر جهان یبه معناي تار عنکبوت............. .....  (1

WWW.تار عنکبوتی است که در سرتا سر جهان گسترده شده است  هی........  شب  (2

3)domain  در آدرسe-mail کیالکترون دهنده ي پست سینام سرو؟ ستیشانه چن

4)Home Page شدن  صفحه اي که به محض بازچیست ؟IE شاهد آن هستیم

5)HTML شده اند. نوشته ها بر اساس آن تیاست که سا یزبانچیست ؟

6)Spam نامه هاي تبلیغاتیچیست ؟

7)upload  وdownload  د.نمی باش ییچه معنابه
upload را نترنتیبه ا یشخص وتریفرستادن اطالعات از کامپ

گویند downloadو برعکس آنرا 

حجم.................... است تیمحدود يدارا مهیضم لیارسال فا  (8

حجم فایل ارسالی.... است.............. تیداراي محدود لیمیدر ا مهیضم لیارسال فا  (9

Signatureدر انتهاي نامه ارسال کرد ؟ شهیهم را رهی، شماره تلفن و غتوان نام آدرس یم یقیاز چه طر  (10





11)
توان به  یکه از جمله آن ها م( داراي مالحظاتی است Email) کیاستفاده از پست الکترون

 کرد؟ اشاره ریاز موارد ز کیکدام 
همه موارد

ن بکار می رودبراي کامپیوتر میزبابه چه معنی می باشد؟ Hostاصطالح   (12

Searchاز کدام گزینه استفاده می نمائیم؟ Help در میرا بدان غتل کیاز  یاگر بخش  (13

14)
 کیاي را از نوار ابزار کل دکمه چه میمتوقف کن IE باز شدن صفحه اي را در میاگر بخواه

 ؟میکن یم
Stop

15)
 پیتا یچه عالمت نیرا ب عبارت ردیشده مورد جستجو قرار گ پیعبارت تا نیع میاگر بخواه

 ؟ میکن یم
"    "

16)
مورد  ییتهایچه سا میینما پیتارا  Book+Computerعبارت  Searchاگر در هنگام 

 رد؟یگ یجستجو قرار م

 BOOKو  COMPUTER که در آنها هر دو ییتهایسا

دهدیم شیرا نما دارد کلمه وجود

17)
را انتخاب  Send To Mail Recipient کرده و دستور کیراست کل یلیاگر روي فا

 کنیم چه اتفاقی می افتد؟
الصاق می شود emailفایل مورد نظر به یک پیغام 

پسیکل کی ریبه صورت تصو شود؟ یظاهر م امیکادر پ در یباشد به چه شکل مهیداراي ضم دهیاگر نامه اي که به ما رس(18

19)
هنگام ذخیره صفحات وب موجب می  WEB PAGE COMPELETEانتخاب گزینه 

 د؟گرد

و پوشه اي پر از فایل هاي تصویري ساخته  HTMLیک فایل 

شود

همه موارد...... نام دارد.......انواع حالتهاي انتقال داده ...  (20





 

21)  
نصب  وتریکامپ یي خال ارهایش از یکیو در داخل بوده  یکیمودم به صورت کارت گراف نیا

 ؟گردد یم
Internal 

 1 است ؟ تیچند سا ژهیهمواره و  URLآدرس   (22

 موتور جستجو را چه می گویند ؟ www.google.comآدرس   (23

24)  
 یمجزا م یتوسط چه عالئم بخشها نیش درست شده است که ابخ نیاز چند تیآدرس سا

 ؟شود
 الف و ب هر دو صحیح است

 Favorites ؟ میکن یمورد عالقه را در چه پوشه اي نگهداري م هاي تیآدرس سا  (25

 در نوار آدرس د؟یکن یم پیتا را در کجا دیبه آن وصل شو دیخواه یکه م یتیآدرس سا  (26

 History شوند؟ یاي نگهداري م پوشه درآمده اند در چه شیه نماب IE که در یآدرس صفحات وب  (27

 URL شود ؟ یم دهیچه نام نترنتیآدرس هر منبع در ا  (28

 Generalدر تب  Colorبله از طریق کلید  در صفحات وب وجود دارد؟ Back Ground امکان عوض کردن رنگ ایآ  (29

30)  
 INTERNET(  نرم افزار  HOME PAGE)  یصفحه خانگ لیتبد يبرا

EXPLORER  ؟ میکن یاستفاده م نهیفرض از کدام گز شیبه حالت پ 
USE DEFAULT 

 DELET شود ؟ یاز کدام فرمان استفاده م  HISTORY يکادر محاوره ا يحذف آدرس ها يبرا  (31





است حیالف و ج صح نهیزگ.شود یصفحه وب به صورت کامل از فرمت ................. استفاده م رهیذخ يبرا  (32

RSS.میکن یها از ................ استفاده م تیاخبار به روز شده سا نیمشاهده آخر يبرا  (33

Forwardاست ؟ حیمورد صح کدام گریشده به شخص د افتینسخه از نامه در کیبراي ارسال   (34

35)
 Web page  به پوشه favorites کدام گزینه از منوي favoritesبراي اضافه کردن یک 

صحیح است ؟
Add to favorites

Flagعالمت گذاري کنیم از چه عالمتی اتسفاده می کنیم ؟ outlook نامه ها را در نکهیبراي ا  (36

وارد می کنیم BCC آدرس آن را در ؟میکن یعمل م چگونه بماند دهینامه از شخص اول پوش کیکه رونوشت براي آن(37

Forwardود ؟نم کیکل دیدکمه با کدام که قبال مالحظه شده بر روي ییگشتن به صفحه جلوبراي بر  (38

Backنمود ؟ کیکل دیبا دکمه مالحظه شده بر روي کدام یگشتن به صفحه قبلبراي بر  (39

Replyشود؟ یبراي پاسخ دادن به فرستنده نامه ازکدام مورد استفاده م  (40

41)
صفحه مورد نظر از درآن  WEB Page صفحه کیعبارت در  نیبراي جستجوي چند

.شود یده م......... استفا...عالمت .......
+

42)
از کدام دکمه در کادر  History براي حذف سوابق صفحات مشاهده شده از پوشه

Internet Option استفاده می شود؟ 
Delete History





Send & Receive.میکن ی. استفاده م................. نهیها از گز لیمیارسال ا و افتیبراي در  (43

44)
----- دهايی، کلتینام سا پیتاکافیست بعد از  com. با فرمت ییتهایبه سا یبراي دسترس

 .میرا بزن -
Ctrl+Enter

Generalاست ؟ حیصح تب و قلم مرورگر استفاده از کدام نهیبراي عوض کردن رنگ زم  (45

46)
کرده دکمه  کیکل نترنتیا است بر روي نماد اتصال به یکاف نترنتیبراي قطع اتصال به ا

 م؟ینک کیرا کل ..........
Disconnect

HYPER LINK؟گردد یاطالق م یاصطالح چه ینترنتیا تهايیصفحات در سا انیم یاپیبه اتصاالت پ  (47

48)
ها در سایتهاي اینترنتی چه اصطالحی   WEB PAGEبه اتصاالت پیاپی میان صفحات یا  

 اطالق می گردد ؟
HYPER LINK

UPLOAD.مییگو ی................. م گریبه سرور د یشخص وتریبه انتقال اطالعات از کامپ  (49

Topology.شود ی............ گفته م..... شبکه معماري ای شیبه آرا  (50

DOWNLOADشود . ی............... گفته م وتریکامپ ياز شبکه بر رو لیفا کی يبه بارگذار  (51

POP UP.ندیگو ی............. مبدون درخواست .. تیوب سا کیاز باز شدن  يریهشدار جلوگ غامیبه پ  (52





53)
 Historyاینترنت در پوشه  قیفرض تا چند روز صفحات مشاهده شده از طر شیبه طور پ

 رند ؟قرار می گی
روز 20

54)
چه  دیفرست یم گرید وتريیکامپ خود به وتریرا از روي کامپ یلیکه در آن شما فا نديیآبه فر

 ؟ ندیگو یم
Upload

ID...........گفته می شود. Ali@hotmail.comدر آدرس  Aliبه قسمت   (55

Domain Name اصطالحا.......گفته می شود. Ali@hotmail.comدر آدرس  hotmail.comبه قسمت (56

Serverشود؟ یچه گفته م دهد یم سیسرو وترهایگرکامپیشبکه به د کی که در وتريیبه کامپ  (57

ISPند؟یگو یپردازند چه م یم نترنتیا سیبه مراکزي که به ارائه سرو  (58

sign upاز کدام گزینه استفاده می شود؟ Yahoo( در سایت Email) لیمیبه منظور ساخت ا  (59

60)
 یچه م ردیگ یمورد استفاده قرار م( در اینترنت SURF) یبه نرم افزاري که براي گشت زن

 ند؟یگو
Browser

HTTPSچه نام دارد ؟ يپروتکل انتقال متن به شکل رمز گذار  (61

Submitشود ؟ دییتا يا نهیتوسط چه گز دیفرم اطالعات با لیپس از تکم  (62

انسان................. و انسان است قیتبادل از طر ینوع یکیپست الکترون  (63





 

 Gov ست؟یمعموال چ یموسسات دولت تهايیپسوند آدرس سا  (64

  mil – gov .باشد ی... م.......... ی... و دولت.......... ینظام تهايیپسوند سا  (65

66)  
به چه  ردیگ یقرار م استفاده وب مورد ايیمول دنمع یکه در فرمت آدرس ده شونديیپ

 شکل است ؟
HTTP 

 Inbox در کدام پوشه قرار می گیرند؟  yahoo شده در افتیهاي در غامیپ  (67

 ستین یالزام .......................  http// :  پیتا  (68

 ندیشبکه گو در هاي موجودوتریاتصال کامپ وهیبه ش ؟ ستیتوپولوژي شبکه چ  (69

 ORGINAL زینه اي را انتخاب می کنیم؟چه گ FAVORITES جهت افزودن پوشه به  (70

 SIGNATURE ؟ دیینما یم اي را انتخاب نهیچه گز یکیامضاي الکترون کی جادیجهت ا  (71

 چاپگر . میبه ................... دار ازیجهت چاپ مطالب صفحه وب ن  (72

 ORGINAL ؟ میکن یانتخاب م راچه گزینه اي  FAVORITE به پوشه هاي یجهت سازمانده  (73

 Attach Files کرد ؟ انتخاب دیرا با نهیبه نامه کدام گز یلیکردن فا مهیجهت ضم  (74

 Find چه گزینه اي را انتخاب می کنید؟ Inbox در پوشه امهایپ افتنیجهت   (75





@وجود عالمت داد؟ صیتشخ تیرا از وب سا لیمیآدرس ا کیتوان  یچگونه م  (76

Ctrl+Nم؟یکن جادیا نترنتیدر مرورگر ا دیپنجره جد کیچگونه   (77

Areaداللت بر چه دارد؟ WANدر واژه مخفف  Aحرف   (78

همه موارد؟ ستیچ یکیهر پست الکترون یاصل تیوصخص  (79

80)
هر مدرکی که همراه نامه فرستاده می شود اصطالحا .............  Microsoft Outlookدر 

نامیده می شود.
پیوست

send / receiveشود؟ یم استفاده نهینامه ها از کدام گز افتیبراي ارسال و در outlook در  (81

F5کدام است ؟ INTERNET EXPLORERکلید معادل دکمه  REFRESH در  (82

83)
و هنوز ارسال  دیکن یم پیتا است که ییکدام پوشه محل نگهداري نامه ها Yahoo در

 نشده اند ؟
Draft

رایانه.است نترنتیا ........ و......... قیتبادل نامه از طر ینوع کیترونلکدر اصل پست ا  (84

پروتکلمعرف چیسیت؟ httpعبارت  http://www.yaho.comدر آدرس   (85

 چه کاربردي دارد؟ Draftپوشه  Out Look Expressدر برنامه   (86
و ینشده سازمانده لیهاي تکم به منظور قرار گرفتن نامه

شتریهاي ب حیتصح





87)
 یمحفوظات قبل ریزانتخاب کدام یک از کلیدهاي  INTERNET OPTIONدر پنجره 

 نماید ؟ یرا شروع م دیجد خچهیپاك و تار
Clear history

88)
 ريیتصو شیعدم نما ای شینماانتخاب کدام یک از برگه هاي زیر موجب  WEBدر پنجره 

 خواهد شد ؟ INTERNET OPTIONصفحه  روي
ADVANCED

لیفا رندهینام گگردد ؟ یمشاهده نم یچه اطالعات لیپنجره دانلود فا در  (89

90)
کلید  Home pageکلیک بر روي دکمه  Internet optionاوره اي در کادر مح

Current page  در بخشGeneral شود؟چه عملی انجام می 
قرار می دهد  Homeصفحه جاري را به عنوان صفحه 

91)
به عنوان  شهیهم رندهیو گ است به عنوان فرستنده شهیدر کدام جهت انتقال فرستنده هم

 ؟است  امیپ رندهیگ
ارتباط یک طرفه

92)
با کلیک بر روي  DEFAULTدر بخش  GENERALدر کادر محاوره اي 

INTERNET OPTION  عملی انجام میشود ؟چه 

 HOMEبه عنوان  IEفحه وبی که در هنگام نصب ص

PAGE  قرار داده شده است را دوباره به عنوانHOME

PAGE قرار می دهد

مواردهمه است ؟ ریوب در کدام برنامه امکان پذ ریتصاو رهیذخ  (93

هنگام ایجاد یک آدرس ایمیل چیست ؟ secret questionضرورت پر کردن   (94

ل سوا نیا میکن یوش مفرامرا  passwordهنگامی که 

جدیدي در اختیار  بودن پسورد حیدر صورت صح شده دهیپرس

user قرار می دهد





باال است تیبا اولو امیپبه چه معناست؟ Outlook عالمت ! در نامه هاي  (95

WWWست؟یچ تیصفحه سا کی ینترنتیعالمت آدرس ا  (96

است حیف و ب هر دو صحالکدامند؟ ها تیعالمت جدا کننده بخش هاي مختلف آدرس سا  (97

OR  ،AND  ،NOTروند کدامند ؟ یجستجو به کار م يکه برا یمنطق يعملگرها  (98

همه موارداست ؟ ریابزاري امکان پذ چه صفحه وب مشاهده شده توسط کی یبه روز رسان اتیعمل  (99

bulk mail( دیده نمی شود ؟mail box yahooکدام پوشه در )  (100

تامین کننده سرویس اینترنتاست ؟ (ISP Internet Service Provider)مترادف با  فیکدام تعر  (101

نترنتیا سیکننده سرو نیتام ؟( استInternet Service Provider) ISP با عبارت یمترادف و هم معن فیکدام تعر(102

منحصر به فرد است e-mailیک آدرس کدام جمله درست است؟  (103

ISPباشد ؟ یم نترنتیکاربر و ا نیرابط ب نهیکدام گز  (104

مواردهمه مورد توجه قرار داد؟ کیهنگام استفاده از پست الکترون دیکدام مالحظات را با  (105

درج متن و محتواي نامهاز اهمیت کمتري برخوردار است؟ email کدام نکته در مورد نگارش  (106





My folderقابل حذف هستند؟ Outlook در برنامه ریاز پوشه هاي ز کیکدام   (107

Eduاست ؟ یآموزش تیمعرف سا ریاز دامنه هاي ز کیکدام   (108

109)
 نامه میخواه یم که کند یآدرس فردي را مشخص م ریهاي ز نهیاز گز کیکدام 

 شود ؟ ارسال براي او به طور محرمانه یکیالکترون
CC

E-Mail؟است یکیپست الکترون یبه معن ریهاي ز نهیاز گز کیکدام   (110

نادرست است؟ ریهاي ز نهیاز گز کیکدام   (111
 someاینترنتی بصورت  یآدرس پست کی یفرمت کل

one@ some where است

سازد یم سریم زین گریکدی را به یلوازم برق ریشبکه اتصال ساست؟یاستفاده از شبکه ن ايیاز مزا ریاز موارد ز کیکدام   (112

Home Pageباشد ؟ یم نیصفحه آغاز ریاز موارد ز کیکدام   (113

الف و ج؟مرور گر صفحات وب است ریرم افزارهاي زاز ن کیکدام   (114

mina1@yahoo.comاست ؟  حیصح ریز mailکدامیک از آدرس هاي   (115

Homeرود ؟ یم بکار فرض شیبراي انتقال به صفحه پ ریاز دکمه هاي ز کیکدام  (116

117)
ارائه  گانیرا به صورت را یکیخدمات ساخت پست الکترون ریز ياز شرکت ها کیکدام

 دهند ؟ ینم
BING





همه موارد؟است حیصح یکیدر مورد پست الکترون ریهاي ز نهیاز گز کیکدام  (118

Windows Explorerست؟یمرورگر صفحات وب ن رینرم افزار هاي ز از کیکدام  (119

همه موارداست ؟ حیصح کیکدام  (120

World wide webمخفف چیست؟ WWWکلمه   (121

122)
مشاهده  ریدر روزهاي اخاز تمام سایتهایی را که  فهرستی IE بر روي کدام دکمه کیکل

 دهد ؟ ینشان م دیکرده ا
History

123)
خود استفاده می  تیحوزه عملکرد سا جهت  مشخص شدن تجاري  از کدام پسوند موسسات

 کنند؟
Com

Subjectم؟یکن یم پیموضوع نامه را جلوي کدام عبارت تا  (124

همه موارد فوق.ردیگ ی.................. قرار م تیدر وضع وتریبه کامپ  COOKIES یدسترس زانیم  (125

126)
انجام  دیبا یچه عمل دیآدر نشده دوباره به حالت خوانده نکهینامه اي که خوانده شده براي ا

 داد؟
انتخاب گزینه  راست برروي نامه مورد نظر و کیکل

DMARK AS UNREA

127)
در چه پوشه اي قرار می  OUTLOOKدر نرم افزار  INBOXهاي حذف شده از نامه 

 گیرند؟
Trash





DRAFTSنامه هاي نا تمام معموال در کدام پوشه قرار می گیرند ؟  (128

Download.شود یگفته م ---- میریگ یم نترنتیا قیاز طر وتریکامپ کیاطالعات از  یوقت  (129

130)
 یم رهیذخ ریپوشه هاي ز از کیدر کدام یگانیبه عنوان با ینسخه از نامه هاي ارسال کی

 شود
sent items



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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