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 عملی -سیزدهمین دوره مسابقات علمی

 فنی و حرفه ایهنرجویان هنرستان های 

  1394 بهمن ماه 

 

 

 

 

 

 پایه سوم

 بخش علمی مرحله استانی

 -*)) هماهنگ کشوری ((*-

 تعداد سئوال مواد امتحانی
از 

 شماره

تا 

 شماره
 پاسخ سواالت

 مهدی صادق زاده 10 1 10 مبانی کامپیوتر

 مهدی صادق زاده 20 11 10 3 و 2 و 1برنامه سازی 

 محمدرضا ساالرنیا 40 31 10 سخت افزار

 مهدی صادق زاده 52 41 12 2 و 1سیستم عامل 

 محمدرضا ساالرنیا 62 53 10 شبکه های کامپیوتری

 حجت بیگ نژاد 70 63 8 بانک اطالعاتی

 سمانه کارگر 80 71 10 زبان تخصصی
 

 

 

 

 

 

 کـامپیوتر 

 پاسخنامه
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 مبانی رایانه
 مهدی صادق زادهپاسخ سوال ها  : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

1 2 

 کتاب. 8صفحه 

 
 

 D3جواب صحیح  :   هیچکدام 2

3 1 

 کتاب. 43صفحه 

 

4 4  

5 2  

6 1 

 صفحه 

 .1کتاب برنامه سازی  4صفحه 

 

7 3 

 کتاب. 70صفحه 

 

8 4 

 کتاب. 81صفحه 

 

 کتاب 113و  112صفحه  1 9

10 4 

حاصل ضرب دو که  D=180باشد، مقدار چاپ شده برابر است با  i=15و  m=12در صورتی که 

 است. 15و  12عدد 

 می باشد. 60، مقدار  15و  12کوچکترین مضرب مشترک دو عد توجه : 
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 3و 2و 1برنامه سازی 
 مهدی صادق زاده پاسخ سوال ها : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

11 2 

 1کتاب برنامه سازی  21صفحه 

 
 کتاب. 61جدول صفحه  4 12

13 1 

 .1کتاب برنامه سازی  71: خطا دارد. توضیحات صفحه  Aخط 

 .1کتاب برنامه سازی  70: توضیحات صفحه  Bخط 

 .1کتاب برنامه سازی  65: خطا دارد. توضیحات صفحه  Cخط 

 .1کتاب برنامه سازی  63:  خطا دارد. توضیحات صفحه  Dخط 

 1برنامه سازی  کتاب 101و  66صفحه  3 14

15 4 

 در سی شارپ، محاسبه باقیمانده تقسیم دو عدد است. "%"منظور از عالمت یادآوری :

 خطا دارد و باید به صورت زیر نوشته شود : ifبرنامه در دستور 

 
 کتاب 136و  135صفحه  2 16

17 3 
 چاپ می شود. 100تا  2اعداد 

 1برنامه سازی  کتاب 100صفحه 

18 4 

 قرار گیرد. ";" نباید  doو  whileو  forبعد از دستور 

 1کتاب برنامه سازی  142نکته صفحه 

 1کتاب برنامه سازی  148صفحه  1خط شماره 

 1کتاب برنامه سازی  156نکته صفحه 

 1کتاب برنامه سازی  155پایین صفحه 

19 1  

20 3 

 خروجی برنامه :

 

21 2 

 به دلیل عدم رعایت طول آرایه.

 2کتاب برنامه سازی  53صفحه 

 2کتاب برنامه سازی  51 نکته صفحه

 2کتاب برنامه سازی  67نکته صفحه  4 22
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23 1 
 2کتاب برنامه سازی  77صفحه  11خط 

 2کتاب برنامه سازی  77نکته صفحه 

 2کتاب برنامه سازی  89صفحه  2 24

25 3 

 2کتاب برنامه سازی  101صفحه 

 می گردد :رد که به شکل زیر تصحیح البته صورت سوال ، اشتباه تایپی دا

 
 2کتاب برنامه سازی  107جدول صفحه  3 26

 2کتاب برنامه سازی  129خط آخر از صفحه  4 27

 2کتاب برنامه سازی  147صفحه  3 28

29 4 

 3کتاب برنامه سازی  7صفحه 

 

30 2 

 3کتاب برنامه سازی  16صفحه 

 3کتاب برنامه سازی  4صفحه 

 3برنامه سازی  کتاب 31جدول صفحه 

 سخت افزار
 محمدرضا ساالرنیاپاسخ سوال ها :  

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

31 3  

 کتاب 59صفحه  4 32

 کتاب 156صفحه  1 33

 کتاب 215صفحه  4 34

35 1  

 کتاب 46صفحه  2 36

 کتاب 50صفحه  3 37

 کتاب 143و  141صفحه  1 38

 کتاب 195صفحه  2 39

 کتاب 290 صفحه 3 40

 2و1سیتم عامل 

 مهدی صادق زاده پاسخ سوال ها : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

 کتاب سیستم عامل )جلد اول( 25صفحه  2 41
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42 4 

 کتاب سیستم عامل )جلد اول(46صفحه جدول 

 است. 4صحیح است ولی منظور طراح سوال گزینه  4و  1البته هردو گزینه 

 

 
 

43 1 

 کتاب سیستم عامل )جلد اول( 79صفحه 
 

 
 کتاب سیستم عامل )جلد اول( 143صفحه  4 44

45 3 

 کتاب سیستم عامل )جلد اول( 155صفحه  

 
 

46 2 

 کتاب سیستم عامل )جلد اول( 167صفحه  نکته 

 
 کتاب سیستم عامل)جلد اول( 185صفحه  2 47

 سیستم عامل )جلد اول( 204خط اول صفحه  1 48

 کتاب سیستم عامل )جلد دوم( 9صفحه  4 49

 کتاب سیستم عامل )جلد دوم( 46جدول صفحه  3 50

 کتاب سیستم عامل )جلد دوم( 59صفحه  2 51

 کتاب سیستم عامل )جلد دوم( 108جدول صفحه  3 52

 شبکه های کامپیوتری
 محمدرضا ساالرنیا پاسخ سوال ها : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

 کتاب 29صفحه  4 53

 کتاب 9صفحه  2 54

 کتاب 7صفحه  3 55



 (    weblog : TorbatH.blog.ir    ,    e-mail : TorbatH@chmail.ir    )        گروه کامپیوتر آموزش و پرورش تربت حیدریه  

 

 کتاب 17صفحه  2 56

 کتاب 18صفحه  3 57

 کتاب 7صفحه  1 58

 کتاب 25صفحه  3 59

 کتاب 50و  49صفحه  4 60

 کتاب 36صفحه  2 61

 کتاب 17صفحه  3 62

 بانک اطالعاتی

 حجت بیگ نژاد پاسخ سوال ها : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

 کتاب 14صفحه  2 63

 کتاب 7صفحه  3 64

 کتاب 16صفحه  2 65

 کتاب 15صفحه  3 66

 کتاب 18صفحه  4 67

 کتاب 5صفحه  1 68

 کتاب 10صفحه  4 69

 کتاب 11صفحه  2 70

 زبان تخصصی

 سمانه کارگر پاسخ سوال ها : 

 سوال
پاسخ 

 صحیح
 توضیحات

71 1 

 معنی ایستگاه کاری چیست ؟

 Bستون  -activity 1 4صفحه (کامپیوتر یا ترمینال که یک قسمت از یک شبکه است( یک 1

 (fقسمت

 (یک کاربرد برای محاسبه2

 (یک کارت شبکه3

 ( یک مکان برای کارکردن4

 

72 2 

 مشخص کنید که کدام یک از جمالت زیر درست است؟

 ( کامپیوتر میتواند خودش هر تصمیمی را اتخاذ کند1

 (2شماره -activity 5- 8ضبط صوتها از تکنولوژی تراشه استفاده می کنند)صفحه ( تلویزیونها و 2

 (انسانها میتوانند بسیار سریعتر از کامپیوترها کارکنند اگربخواهند3

 (یک کامپیوترمیتواند بدون اینکه انسان به او دستور دهد کاری را انجام دهد.4
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73 4 

 ست؟مشخص کنید که کدام یک از جمالت زیر درست ا

1 )RAMوROM ووسایل ذخیره سازی ثانویه  اجزایی از حافظه اصلی هستند 

 انجام میشودRAM( ذخیره سازی دایمی اطالعات به وسیله 2

 ( رایج ترین وسایل خروجی ، موس و صفحه کلید هستند3

 خط اول( 30مغز یک کامپیوتر است)صفحه CPU( میتوان گفت که 4

 

74 3 

 راروی نوارکاست ذخیره میکندو برای اهداف پشتیبان گیری به کار میرود.یک.......... داده ها 

 (هارددیسک قابل حمل                 1

 (کارت فلش مموری2

 خط اول(                    tape driveقسمت  32( درایو نوار)صفحه 3

 ( نوارمغناطیسی3

75 3 

مپیوترهای کوچک و ایستگاههای کاری برای کا BELLاین سیستم عامل ، بوسیله آزمایشگاههای 

 طراحی شده

 خط اول(         unixقسمت  49( یونیکس)صفحه XP         3(ویندوز2            (لینوکس1

4 )OS/2 WARP 

76 4 

 مشخص کنید که کدام یک از جمالت زیرغلط است؟

1)My network places  این گزینه به کاربران اجازه میدهد که سایرکاربران متصل به :

 کامپیترشان را ببینند

2 )Recycle bin: وقتی فایلها را پاک میکنید به این قسمت میروند 

3system tray ( این قسمت معموال زمان جاری رانشان میدهد ، اما هم چنین میتواند سایر :

 اطالعات راهم نمایش دهد

4 )my document این قسمت اجازه میدهدکه درایوها و فایلهای ذخیره شده روی کامپیوتر:

 (my computerپایین صفحه قسمت  65رامرور کنید ) صفحه 

77 1 

 یک ....... فاصله بین شروع یک خط و حاشیه سمت چپ یا پایان خط و حاشیه سمت راست است

( چیدمان                  3( ترازبندی                  2(              2شماره-activity 1-76صفحه (( تورفتگی1

 ( قالب)فرمت(4

78 2 

DTP مخفف کدام گزینه است؟ 

1 )data type process              

2 )desktop publishing قسمت  74)صفحهwarmup 

3)data base prepare               

4 )digital processing 

79 3 

 مشخص کنید که کدام یک از جمالت زیردرست است؟

 ( شمابرای شنیدن صدا و موسیقی روی کامپیوترتان به کارت صدانیازندارید1

 ( دوربین دیجیتال داده رابه شکل فیلم ذخیره میکنند.2

 (textمتقس92هستند)صفحه  htm.و doc.و pdf.و  txt.( رایج ترین پسوندها برای فایلهای متن 3

 هستند. wavبسیاربزرگتراز فایلهای  mp3( فایلهای 4

80 1 

 مشخص کنید که کدام یک از جمالت زیرغلط است؟

 خط اول( reading2 102(کامپیوترها زبان انسان رادرک میکنند)صفحه 1

 ( بیسیک وپاسکال زبانهای سطح باال هستند2

 رابه زبان سطح پایین ترتبدیل میکند. source( کامپایلر برنامه های 3

4 )cpu فقط اعداد باینری را پردازش می کند 
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