
 مفاهیم پایه

 ارسال ودریافت نامه های اداری به وسیله پست الکترونیکی چه مزیتی دارد؟  1

  کاهش هزینه چاپ کاغذ الف( 

  سرعت درارسال دریافت نامه افزایش ب( 

  صرفه جویی درمصرف کاغذ ج( 

 

  همه موارد د(

    

    

  درکدامیک ازنرم افزارهای زیر امکان تغییر وجود دارد ومجازاست؟  2

  Freeware الف( 

  Copyright ب( 

  Shareware ج( 

 

  Open source د(

    

    

  نرم افزارهای اشتراکی دارای کدامیک از ویژگی های زیرهستند؟  3

  کدبرنامه در اختیار کاربران قرار دارد. الف( 

  برای تکثیر نیاز به مجوز دارد. ب( 

 

  برای مدت زمان معینی به صورت رایگان قابل نصب واجراست. ج(

  به صورت رایگان همواره دراختیار مصرف کنندگان قرار دارند. د( 

    

    

  کدام نرم افزار کاربردی نیست؟  4

  پایگاه داده ها الف( 

  صفحه گسترده ب( 

 

  dosیستم عامل س ج(

  واژه پرداز د( 

    

    

  کدام گزینه از وظایف سیستم عامل است؟  5

  تقسیم حافظه الف( 

  cpuزمان بندی وقت  ب( 

  اختصاص حافظه به برنامه ها ج( 

 

  ر سه مورده د(

    

    

  کدام یک ازموارد زیرناشی از استفاده نادرست از رایانه است؟  6

  اسیب دیدن بینایی چشم الف( 

  دردهای مزمن کمر وشانه وگردن ب( 

  مشکالت روحی روانی ج( 

 

  تمام موارد د(

    

    

  عمل پردازش دادهها در كدام قسمت انجام میشود؟  7

  واحد حافظه الف( 

 

  احد حساب و منطقو ب(



  واحد كنترل ج( 

  واحد خروجي د( 

    

    

  كدام گزينه به وظايف واحد كنترل اشاره دارد؟  8

  دريافت دادهها از ورودي الف( 

 

  دايت و هماهنگي فعالیتهاي سیستم رايانهه ب(

  اجراي برنامهها ج( 

  انجام عملیات محاسباتي د( 

    

    

  مخفف كدام است؟ RAMعبارت   9

 
  Random Access Memory الف(

  Read Access Memory ب( 

  Random Advanced Memory ج( 

  Read Advanced Memory د( 

    

    

  بزرگترين واحد سنجش حافظه كدام است؟  10

  KB الف( 

 

  TB ب(

  MB ج( 

  GB د( 

    

    

  نادرست است؟ RAMكدام مورد در رابطه با حافظه   11

  با خاموش شدن رايانه اطالعات موجود در اين حافظه پاك میشود. الف( 

  اين نوع حافظه از نوع خواندني و نوشتني است. ب( 

  اين نوع حافظه، حافظه اصلي رايانه میباشد و به راحتي قابل افزايش است. ج( 

 

اشتن اين نوع حافظه در رايانه الزامي نیست و بدون وجود آن نیز رايانه قابل استفاده د د(
 است.

 

    

    

  حافظه فقط خواندني كدام است؟  12

  ALU الف( 

  RAM ب( 

  Byte ج( 

 

  ROM د(

    

    

  در رايانهها از كدام نوع سیستم عددنويسي استفاده میشود؟  13

  دهدهي الف( 

  باينري ب( 

  دودوئي ج( 

 

  وج ب د(

    

    

  به هر يك از حروف، ارقام و عالئم در رايانه ........................ گفته میشود.  14



 
  كاراكتر الف(

  كلمه ب( 

  بايت ج( 

  بیت د( 

    

    

15  ROM  وRAM از انواع كدام حافظه هستند؟  

  جانبي الف( 

  تصادفي ب( 

 

  حافظه اصلي ج(

  فقط خواندني د( 

    

    

  كدام دستگاه در بازيهاي رايانهاي استفاده میشود؟  16

 
  Joystick الف(

  Light Pen ب( 

  Screen ج( 

  Touch Pad د( 

    

    

  كدام يك از گزينههاي زير جزء دستگاههاي ورودي محسوب میشوند؟  17

 
  میكروفون –پويشگر  –صفحه كلید  الف(

  رسام –ماوس  –میكروفون  ب( 

  میكروفون –بلند گو  –صفحه كلید  ج( 

  چاپگر –دسته بازي  –ماوس  د( 

    

    

  كدام يك از دستگاههاي زير به عنوان ورودي / خروجي محسوب میشود؟  18

  مودم الف( 

  Touch Screen ب( 

  Smart Board ج( 

 

  هر سه گزينه د(

    

    

  ظرفیت كدام يك از حافظههاي زير كمتر است؟  19

 
  RAM الف(

  jaz drive ب( 

  flash ج( 

  CD د( 

    

    

  كدام حافظه از روش دسترسي ترتیبي براي دسترسي به اطالعات استفاده میكند؟  20

  ديسك سخت الف( 

  ديسك فشرده ب( 

 

  وار مغناطیسين ج(

  ديسك نرم د( 

    



    

  در كدام ديسك میتوان اطالعات را پاك كرد و دوباره نوشت؟  21

  CD – RW الف( 

  CD ب( 

  Hard Disk ج( 

 

  الف و ج د(

    

    

  كدام يك از سختافزارهاي زير روي برد اصلي قرار میگیرند؟  22

  CPU الف( 

  كارت گرافیكي ب( 

  RAM ج( 

 

  مه موارده د(

    

    

  وجود كدام يك از كارتهاي زير براي راه اندازي رايانه ضروري است؟  23

  كارت شبكه الف( 

 

  ارت گرافیكك ب(

  كارت مودم ج( 

  كارت صوتي د( 

    

    

  كدام يك از كارتهاي زير در گروه كارتهاي ورودي و خروجي قرار ندارند؟  24

  كارت صوتي الف( 

 

  كارت گرافیكي ب(

  مودم –كارت فكس  ج( 

  كارت ويدئويي د( 

    

    

  ابزاري كه امكان شنیدن اصوات و موسیقي را فراهم میكند چه نام دارد؟  25

  میكروفون الف( 

  بلندگو ب( 

  هدفون ج( 

 

  زينههاي ب و جگ د(

    

    

  براي انتقال عالئم و تصاوير به صفحه نمايش به چه سخت افزاري نیاز داريم؟  26

 
  كارت گرافیك الف(

  كارت صدا ب( 

  كارت شبكه ج( 

  همه موارد د( 

    

    

  براي نصب چه كارتي مورد استفاده قرار میگیرد؟ AGPشكاف   27

 
  VGAكارت الف(

  كارت صدا ب( 

  كارت مودم ج( 



  همه موارد د( 

    

    

  كدام يك از كارتهاي زير ارتباط رايانه با خط تلفن را برقرار میكند؟  28

  كارت گرافیك الف( 

 

  ارت مودمك ب(

  كارت صدا ج( 

  كارت كپچر د( 

    

    

  مهمترين عاملي كه در هنگام خريد رايانه بايد مورد توجه قرار گیرد، كدام است؟  29

 
  هدف از خريد الف(

  بودجه ب( 

  قطعات سخت افزاري ج( 

  عوامل مؤثر در انتخاب رايانه د( 

    

    

  براي انجام عمل تايپ و استفاده از اينترنت، الزم است رايانه داراي چه میزان توان باشد؟  30

  توان متوسط الف( 

  توان باال ب( 

 

  توان كم ج(

  قويترين رايانه موجود در بازار د( 

    

    

  كدامیك از گزينههاي زير براي يك كاربر گرافیست اهمیت ويژهاي دارد؟  31

 
  كارت گرافیك الف(

  ماوس نوري ب( 

  كارت تلويزيون ج( 

  صفحه نمايش د( 

    

    

  كارت گرافیك با كدامیك از قطعات زير بايد همخواني داشته باشد؟  32

  صفحه نمايش الف( 

  برد اصلي ب( 

  RAMحافظه  ج( 

 

  لف و با د(

    

    

  از چه راههايي میتوان يك رايانه مناسب خريداري نمود؟  33

  به كمك يك فرد متخصص الف( 

  جستجو در اينترنت ب( 

  به كمك يك فروشنده متخصص ج( 

 

  همه موارد د(

    

    

  در خريد يك رايانه كدام قطعات زير ضروري نیستند؟  34

  صفحه كلید الف( 



  (Caseجعبه سیستم ) ب( 

 

  لندگوب ج(

  صفحه نمايش د( 

    

    

  از مهمترين شاخصهاي رايانههاي كیفي كدامند؟  35

 
  حجم و وزن الف(

  هزينه ب( 

  بلندگو ج( 

  اشاره گر لمسي د( 

    

    

 

 سواالت سیستم عامل

برای حذف کامل فایل یا پوشه از سطح دیسک به طوری که قابل بازیابی نباشد از کدام   1
 گزینه استفاده می شود؟

  Ctrl+Del الف( 

  Alt+Del ب( 

 

  Shift+Del ج(

  Delete د( 

    

    

  کدام گزینه ویژگی های درایوها،پوشه ها وفایل هارا نمایش می دهد؟  2

  Details الف( 

 

  Properties ب(

  Restore ج( 

  Diplay د( 

    

    

  برای انجام تنظیمات منطقه ای وزبان بایداز کدام برنامه استفاده کرد؟  3

  Scheduled tasks الف( 

 

  Regional and Language Options ب(

  Date and time ج( 

  Folder options د( 

    

    

  برای نصب سخت افزاراز کدام بر نامه استفاده میشود؟  4

  Printers الف( 

  Add or Remove programs ب( 

 

  Add Hardware ج(

  System د( 

    

    

باعث مخفی شدن اشاره گرماوس به  Mouse propertiesانتخاب کدام گزینه در کادر   5
 هنگام تایپ میشود؟

 

  Dis play pointer rrail الف( 



  Select a pointer speed ب( 

  Enhance pointer precision ج( 

 

  Hide pointer while typing د(

    

    

  سرعت دابل کلیک کردن درماوس را با استفاده ازکدام گزینه میتوان تنظیم نمود؟  6

  Pointer speed الف( 

 

  Double-click speed ب(

  pointer trail ج( 

  Right-handed د( 

    

    

  برای ضبط و پخش صدای خوداز کدام برنامه استفاده کنیم؟  7

  Calculator الف( 

  windows madia player ب( 

 

  Sound Recorder ج(

  Paint د( 

    

    

  برای پخش فایل ویدیویی از کدام برنامه استفاده میکنیم؟  8

  Sound Recorder الف( 

  Calculator ب( 

 

  Windows Media Player ج(

  Sound د( 

    

    

  برای انجام محاسبه های عددی و ریاضی از کدام برنامه در ویندوز استفاده میکنیم؟  9

 
  Calculator الف(

  Paint ب( 

  Sound Recorde ج( 

  windows Media Player د( 

    

    

  دارای چه پسوندی هستند؟ Notepadفایل های ایجادشده دربرنامه ی   10

  .Doc الف( 

  .tif ب( 

 

  .TXt ج(

  .bmp د( 

    

    

  را در ویندوز باز می کند؟ TaskManagerکدام یک از گزینه های زیر پنجره   11

  Ctrl+Escفشردن کلید  الف( 

 

   Alt+Ctrl+Deleteستفاده از کلیدهای ا ب(

  Propertiesوانتخاب  My Computerکلیک راست روی ج( 

  وکلیک ماوسCtrlفشردن کلید  د( 

    

    



  چیست؟ Task Managerدر برنامه Switch toوظیفه ی دکمه ی  12

  باز کردن برنامه کاربردی بسته شده الف( 

  اجرای یک برنامه کاربردی ب( 

  اجرای برنامه کاربردی را خاتمه می دهد ج( 

 

  رفتن به برنامه کاربردی مورد نظر که در حال اجراست. د(

    

    

با انتخاب کدام یک از گزینه های زیر فایل های بازیابی شده در همان محل اصلی خود قرار   13
 می گیرد؟

 

  Customize Path الف( 

 

  Original Location ب(

  Altemate Location ج( 

  Single folder د( 

    

    

  ا استفاده میکنیم؟user accountsبرای تغیرنوع حسابکاربریاز کدام گزینه در   14

  change the nane الف( 

  changh the password ب( 

 

  changhthe accounttype ج(

  changhthe picture د( 

    

    

چه عملی انجام میدهد  user accountsiدر پنجره ی remove the passwordانتخاب گزینه   15
 ؟

 

  حذف نام کاربر  الف( 

  تغییر نوع حساب کاربری  ب( 

  حذف حساب کاربری  ج( 

 

  حذف کلمه ی عبور  د(

    

    

شده است جه اعمالی رانمی تواند انجام دهد  logonکاربری که با حساب کاربری محدود   16
 ؟

 

  دسکتاپ  THEMEو groundbackتغیر  الف( 

 

  صب و حذف برنامه ن ب(

  share documentsمشاهدهی فایلهای پوشه  ج( 

  مشاهدهی فایل هایی که ایجاد کرده است .  د( 

    

    

  را اجرا کرد؟ helpبه وسیله ی کدام کلید میتوان برنامه ی   17

 
  F1 الف(

  F2 ب( 

  F3 ج( 

  F4 د( 

    

    

  را روی میز کارنمایش داد؟ My computerچگونه می توان ای کن   18

 
را  Arrange icons->Show Desktop iconsروی میز کارکلیک راست کرده ،سپس گزینه ی الف(

 انتخاب کنید.
 

  یک میان بر جدید ایجاد شود.My computerبرای  ب( 



 

انتخاب،سپس روی دکمه  Desktopسربرگ  Display Propertiesدر کادر محاوره ای ج(
Customize Desktop  کلیک کنیدوگزینهیMy computr .را انتخاب نمایید 

 

  Settingرگ سرب Display Propertiesاز کادر محاوره ای  د( 

    

    

  برای انتخاب چند ایکن متوالی )کنارهم( درمیزکارازکدام گزینه استفاده می شود؟  19

  Shiftکلیک راست + الف( 

 

  Shiftلیک +ک ب(

  Ctrlکلیک راست+ ج( 

  Ctrlکلیک + د( 

    

    

  نمایش عالمت پبکان کوچک در کناریک ایکن نشانهی چیست؟  20

  آیکن انتخاب شده است. الف( 

  آیکن یک پوشه است. ب( 

  آیکن یک فایل است. ج( 

 

  یکن یک میانبر است.آ د(

    

    

  برای جابجایی آیکنها روی میز کاراز کدام گزینه استفاده می کنیم؟  21

  CTRLکلیک راست +  الف( 

 

  Drag ب(

  کلیک راست ج( 

  کلیک د( 

    

    

  کادر راهنمایی که با اشاره کردن روی ایکن نمایش داده میشود چه نام دارد؟  22

 
  Tool tip الف(

  Help ب( 

  Comment ج( 

  text د( 

    

    

  با استفاده از کدام گزینه پنجره بصورت دکمه ای در نوار وظیفه نشان داده میشود؟   23

 
  Minimize الف(

  Maximize ب( 

   Move ج( 

  Restore د( 

    

    

  برای جابجایی یک پنجره روی میز کارچه عملی انجام می گیرد؟  24

  کلیک روی نوار عنوان الف( 

 

  درگ نوار عنوان ب(

  Alt+F4فشردن هم زمان کلید های  ج( 

  Alt+Tapفشردن هم زمان کلید های  د( 

    

    



  در منوی سیستم کدام گزینه پنجره را کوچک یا بزرگ می کند؟  25

 
  Size الف(

  Move ب( 

  Restore ج( 

  Scroll د( 

    

    

وقتی پنجره هادرحالت.....مرتب شوند فقط نوار عنوان پنجره ی غیر قابل فعال مشاهده   26
 است؟

 

  Tile Windows Vertically الف( 

 

  Cascade ب(

  Tile Windows Horizontally ج( 

  Minimize All د( 

    

    

  کدام یک از ویژگیهای زیر مربوط به کادرمحاورهای است؟  27

 
  امکان تغییر اندازه در کادر وجود ندارد. الف(

  بااجرای یک برنامه ظاهر میشوند. ب( 

  به صورت دکمه در نوار وظیفه دیده میشود. ج( 

  می توان کادر ها را به حداقل وحداکثررساند.  د( 

    

    

شده در دسکتاپ میتوان گزینه ی......را ازمنوی  Minimizeبرای نمایش همه ی پنجره های  28
 نواروظیفه بر گزید؟

 

  Show desktop الف( 

  Show open windows ب( 

 

  Undo minimize ج(

  Properties د( 

    

    

  یک برنامه چه اتفاقی می افتد؟shortcutبا پاک کردن  29

  برنامه ی مورد نظر پاک میشود. الف( 

 

  پاک میشودوبه برنامهی اصلی آسیبی نمی رسد. shortcutقطف ب(

  برنامهی اصلی هم پاک میشود.shortcutعالوه بر پاک شدن  ج( 

  دیگر نمی توان برنامه را اجرا کرد. د( 

    

    

  نادرست است؟Taskbarکدام یک از جمله های زیر در مورد  30

  اندازه ان قابل تغییر است . الف( 

 

  یک پنجره است.Taskbar ب(

  محل نمایش دکمه های مربوط به پنجره هایبا وهم چنین ساعت سیستم می باشد. ج( 

  قابل جابجاشدن در راستای هریک از هاشیه های دسک تاپ می باشد.  د( 

    

    

  از کلید......استفاده میشود؟ برای تغییرنام فایل یا پوشه  31

 
  F2 الف(

  F3 ب( 

  F4 ج( 



  F5 د( 

    

    

  کدام روش انتخاب برای چندین موضوع صحیح نیست؟  32

  Ctrl+Clikانتخاب گروهی با الف( 

  Shift+Clikانتخاب گروهی با ب( 

  انتخاب گروهی بادر گاه ماوس و ایجاد کادر انتخاب ج( 

 

  Double clickانتخاب گروهی با  د(

    

    

  کدام عمل زیرراانجام میدهد؟ Ctrl + dragبه وسیلهی   33

  Cut الف( 

  Paste ب( 

 

  Copy ج(

  Select د( 

    

    

  را ذخیره سازی فایل در ادرس دیگر از گزینه.......استفاده میشود؟  34

   Save الف( 

 

  Save as ب(

  Open ج( 

  New د( 

    

    

  رای حذف قسمتی از متن انتخابی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  35

  صفحه کلید. Deleteکلید  الف( 

  Deleteکلیک راست روی متن انتخابی و دستور  ب( 

 

  Editاز منوی  Deleteزینه گ ج(

  Editاز منوی  Clearگزینه د( 

    

    

  لغو عمل کرد با کدام گزینهانجام می گیرد؟  36

  Redo الف( 

 

  Undo ب(

  Cut ج( 

  Clipdoard د( 

    

    

  کدام یک ازگزینه های زیر ورودی محسوب میشود؟  37

  صفحه کلید،اسکنر،بلندگو،ماوس الف( 

  صفحه کلید،رسام،ماوس،اهرام هدایت ب( 

 

  فحه کلید،پویشگر،ماوس،اهرام هدایتص ج(

  صفحه کلید،چاپگر،ماوس  د( 

    

    

  برای انجام تنظیمات منطقه ای وزبان بایداز کدام برنامه استفاده کرد؟  38

  Scheduled tasks الف( 



 

  Regional and Language Options ب(

  Date and time ج( 

  Folder options د( 

    

    

دقیقه عدم فعالیت خاموش وهاردرا پس  30کدام یک ز تنظیم های زیر مانیتورراپس از   39
 نمیرود؟ stand byازیک ساعت غیرفعال میکند وسیستم هرگزبه حالت 

 

 
  Always on الف(

  Max battery ب( 

  Presentation ج( 

  Home/officedesk د( 

    

    

  برای نصب سخت افزاراز کدام بر نامه استفاده میشود؟  40

  Printers الف( 

  Add or Remove programs ب( 

 

  Add Hardware ج(

  System د( 

    

    

باعث مخفی شدن اشاره گرماوس به  Mouse propertiesانتخاب کدام گزینه در کادر   41
 هنگام تایپ میشود؟

 

  Dis play pointer rrail الف( 

  Select a pointer speed ب( 

  Enhance pointer precision ج( 

 

  Hide pointer while typing د(

    

    

  سرعت دابل کلیک کردن درماوس را با استفاده ازکدام گزینه میتوان تنظیم نمود؟  42

  Pointer speed الف( 

 

  DOuble-clic speed ب(

  pointer trail ج( 

  Right-handed د( 

    

    

  برای ضبط و پخش صدای خوداز کدام برنامه استفاده کنیم؟  43

  Calculator الف( 

  windows madia player ب( 

 

  Sound Recorder ج(

  Paint د( 

    

    

 


