
درسارهطراح جمیله سوال:  

راه و نصب کتاب سواالت سیستمنمونه رایانهاندازی ایهای

)سال-1 کنون تا ویندوز عامل سیستم نسخه است؟2016آخرین کدام میالدی(

1)Vista2)Millennium

3)8.14)10

گزینه-2 از میکدامیک قرار استفاده مورد کیس به نمایش صفحه اتصال برای زیر گیرد؟های

1)HDMI2)DVI

3)VGA4)موارد تمام

3-No Signal پیام کنیم؟اگر بررسی باید را موردی چه کنیم دریافت نمایش صفحه روی را

کلید1 صفحه اتصاالت ماوس2( اتصاالت )

مانیتور(3 USBپورت(4اتصاالت های

راه-4 هنگام را رایانه سیستم فنی مشخصات بتوان اینکه دکمهبرای چه کرد مشاهده رایانه ایاندازی

می شود؟فشرده

1)Pause2)Reset

3)Backspace4)Spacebar

راه-5 باعث زیر کلیدهای از میکدامیک رایانه مجدد شود؟اندازی

1)Power2)Reset

3)Plug4)Shutdown

رایانه-6 نمیدر مشاهده کلیدی چه حمل قابل شود؟ی

1)Tab2)Enter

3)Power4)Reset

است؟-7 کاربر گرافیکی رابط معنی به زیر اصطالحات از کدامیک

1)User Display2)Graphic User Interface

3)Universal Serial Port4)Network Interface

گزینه-8 از است؟کدامیک رایانه به ماوس اتصال درگاه زیر های

1)USB-PS/22)HDMI-DVI

3)USB-LPT4)Ps/2-DVI



درسارهطراح جمیله سوال:  

می-9 ظاهر راهنمایی داریم نگه موضوع یا شیء یک روی لحظه چند برای را ماوس شوداگر

می گفته ................ آن به شود.که

1)Guide2)Pointer

3)Tooltip4)Pin

می-10 نشان را چیزی چه زیر دهد؟تصویر

1USB مبدل /PS/22)Psبه( USBبه2مبدل

3DVI مبدل VGA4VGAبه( مبدل HDMIبه(

می-11 مورد کدام سخت دیسک درایو به مربوط باشد؟حروف تواند

XتاAاز-حرفZ2)24تاAاز-حرف26(1

BبجزZتاAاز-حرفZ4)25تاCاز-حرف24(3

همه-12 Cچرا حروف نمیZتای استفاده سخت دیسک درایوهای برای کنند؟را

چون1 است.( محدود هارد ظرفیت

نمی(2 دیگر کرد.چون استفاده فلش حافظه یا فشرده لوح یا نوری دیسک درایوهای از توان

ندارد.3 را درایوها همه شناسایی امکان عامل سیستم چون )

ویندوز4 برای چون است.4فقط10( شناسایی قابل هارد درایو

دارای-13 سختی دیسک باش5اگر درایوهادرایو باشد، نیز حافظه یک و نوری دیسک یک دارای د،

می نامگذاری شوند؟چگونه

1)AتاEسخت دیسک درایوهای نوریF-برای دیسک فلشG-برای حافظه برای

2)CتاGسخت دیسک درایوهای نوریH-برای دیسک فلشI-برای حافظه برای

3)Aنوری دیسک فلشB-برای حافظه سختGتاC-برای دیسک درایوهای برای

4)AتاEسخت دیسک درایوهای فلشF-برای حافظه نوریG-برای دیسک برای



درسارهطراح جمیله سوال:  

است؟-14 کدام میزکار روی پوشه ایجاد روش

1)New/میزکار روی راست Folder/کلیک

2)New Folder شروعانتخاب منوی از

3)New Folder وظیفهانتخاب نوار از

موارد(4 همه

پوشه-15 New Folderاگر نام با پوشهای یک و باشد موجود جاری محل محلدر همان در جدید ی

بود؟ خواهد چه آن نام کنیم ایجاد

1)New Folder2)NewFolder1

3)New Folder (2)4)New Folder (1)

16-New Folder دارد؟فرمان قرار ریبون کدام در

1)File2)Home

3)Share4)View

پنجره-17 نمیFile Explorerیدر دیده ریبون شود؟کدام

1)Share2)View

3)Help4)File

نویسه-18 تعداد است؟حداکثر چقدر پوشه یک های

1)322)64

3)1284)256

نام-19 از نمیکدامیک را زیر گرفت؟های نظر در پوشه برای توان

1)1-Pardis2)Basic4Android

3)Pic&Music4)Internet/Videos

می-20 را نام کرد؟کدام انتخاب پوشه برای توان

1)Con2)Com

3)Aux4)Prn

گزینه-21 چاپ صف میStatusیدر نشان را چیزی دهد؟چه

فایل1 مالک چاپی2( صفحات تعداد )

چاپ(3 چاپ4وضعیت دستور ساعت و تاریخ )



درسارهطراح جمیله سوال:  

است؟-22 کدام چاپی اسناد اولویت به مربوط عدد باالترین

1)12)10

3)994)100

23-Properties اجرای از پس سند اولویت تغییر میبرای قسمت کدام داد؟از تغییر را اولویت توان

1)Priority2)Owner

3)Data Type4)Availability

اجرا-24 را فرمانی چه سند نام روی راست کلیک از پس چاپ صف در سند یک کردن متوقف برای

کنیم؟می

1)Cancel2)Pause

3)Start4)Delete

می-25 اجرا را فرمانی چه فایل، نام روی راست کلیک از پس چاپ صف در سند یک حذف -برای

کنیم؟

1)Start2)Pause

3)Cancel4)Rename

26-Status( وضعیت قسمت در چاپ، صف در اسناد حذف از میپس نوشته عبارتی چه شود؟(

1)Starting2)Deleting

3)Pausing4)Renaming

نقشه-27 یا پوستر چاپ میبرای استفاده دستگاهی چه از باشد، بزرگتر چاپگر از که شود؟ای

اسکنر1 جوهرافشان2( چاپگر )

3و1(4پالتر(3

می-28 دستگاه کدام کرد؟توسط رایانه وارد را متن و عکس توان

کلید1 صفحه ماوس2( )

پالتر3 اسکنر(4(

است؟-29 رومیزی اسکنر مورد کدام

1)Sheet fed2)Portable

3)Flat bed4)12و



درسارهطراح جمیله سوال:  

پایین-30 کیفیت نظر از زیر اسکنرهای از است؟کدامیک تر

دستی(1 فد2اسکنر شیت اسکنر )

مسطح3 اسکنر تخت4( اسکنر )

پخشنرم-31 امکان که پروندهافزارهایی دارندانواع را پویانمایی و فیلم مانند تصویری و صوتی های

می نامیده شوند.........................

1)Voice Recorder2)Sound Recorder

3)Animation4)Multimedia

32-Flvنرم با که است میقالبی تولید ......................... شود.افزار

1)Front Page2)Adobe Flash

3)Microsoft Word4)Paint

تهیه-33 فیلمبرای میی استفاده پسوندی چه از کم حجم با بلند شود؟های

1)Avi2)Bmp

3)Wav4)Wmv

پیشنرم-34 صورت به که تصویری و صوتی است؟افزارهای کدام شده، نصب ویندوز در فرض

1)Paint2)Voice Recorder

3)Media Player4)One Note

نرم-35 از پروندهکدامیک پخش امکان زیر میافزارهای فراهم را ویدئویی کند؟های

1)Paint-Photos2)Media Player-Movies & TV

3)Movies & TV-Photos4)Photos-Media Player

گزینه-36 از نرمکدامیک کاربرد زیر نیست؟Photosافزارهای

تصویر1 نمایش تصویر2( ویرایش )

صدا(3 آلبوم4ضبط ایجاد )

نرم-37 از ویندوزکدامیک دارند؟10افزارهای اینترنت به نیاز استفاده برای

1)One Note-Notepad-Paint2)Weather-Map-Sticky note

3)Weather-Skype-Map4)Sticky Note-Skype-One Note

اط-38 کسب نقشهبرای برای و ............... از هوا و آب میالعات استفاده ................. از شود.خوانی

1)Map-Ease of Access2)Map-Weather

3)Weather-Map4)Narrator-Magnifier



درسارهطراح جمیله سوال:  

نرم-39 میکدام مجازی کلید صفحه نمایش باعث شود؟افزار

1)On-Screen Keyboar2)Narator

3)Magnifier4)Speech Recognition

نرم-40 ندارد؟کدام همخوانی آن توضیحات با افزار

1)Magnifierذره بین:

2)On-Screen Keyboardمجازی کلید صفحه :

3)Speech Recognitionنرم صوتی: چت افزار

4)Mapنقشه خوانی:

است؟Ctrl+Enterکلید-41 فرمان کدام معادل

1)Page Setup2)Page Layout

3)Page Break4)Column Break

صحیح-42 گزینه کدام باشد متفاوت صفحات سایر به نسبت اول صفحه پابرگ و سربرگ اینکه برای

است؟

شود.Different First Pageیگزینه(1 عالمتدار

گزینه2 نشود.Different First Pageی( عالمتدار

گزینه3 شود.Different Odd and Even Pageی( عالمتدار

گزینه4 نشود.Different Odd and Even Pageی( عالمتدار

برنامه-43 در جدول درج میWordیبرای استفاده فرمان کدام شود؟از

1)File/Sheet2)Insert/Sheet

3)File/Table4)Insert/Table

سربرگ-44 چه دهیم قرار جدول درون را نما مکان اگر جدول ترسیم از میپس اضافه شود؟هایی

1)Design-Layout2)Fotmat-Layout

3)Design-Format4)Format-Design-Layout

میسربرگ-45 فعال جدول رسم با که شاملهایی کدامDesignوLayoutشوند هر کاربرد است.

چیست؟ برای چپ به راست از ترتیب به برای

سبک(1 سبک-بندیقالب(2بندیقالب-تغییر تغییر

چیدمان-طراحی(4طراحی-چیدمان(3



درسارهطراح جمیله سوال:  

سبک-46 مورد در تعریف نیست؟کدام صحیح جدول های

1)Clearجدول از سبک حذف :

2)New Table Styleجدید سبک تعریف :

3)Modify Table Styleموجود سبک تغییر :

4)Frame Styleجدول دور به سبک اعمال :

عالمت-47 روی کلیک میبا صورت عملی چه جدول گیرد؟از

می(1 انتخاب جدول تیتر می(2شودفقط انتخاب اول ستون شودفقط

می(3 انتخاب صفحه آن متن می(4شودکل انتخاب جدول شودکل

سلول-48 در موجود متن میترازبندی انجام چگونه جدول شود؟های

1)Home/Alignment2)Layout/Alignment

3)Design/Alignment4)Layout/Adjustment

اشاره-49 دادن وقرار جدول از ستون یک باالی در میگر باعث ناحیه آن در شود.....کلیک

شود1 انتخاب جدول تیتر شود(2( انتخاب ستون آن فقط

شود3 حذف جدول تیتر شود4( حذف ستون آن فقط )

50-Text Direction سربرگفرمان دارد؟Layoutدر کاربردی چه جدول از

متن(1 جهت جدول(2تغییر جهت تغییر

متن(3 جدول(4ترازبندی ترازبندی

گزینه-51 از میکدامیک نشان را امضاء ایجاد مسیر زیر دهد؟های

1)Settings/General/Signature

2)General/SignUp

3)Settings/Configuration/Signature

4)Confoguration/General/Signature

52-gmail در خودکار پاسخگویی تنظیم است؟برای صحیح مسیر کدام

1)Settings/General/Vacation Responder

2)General/SignUp/Respond

3)Settings/Configuration/Vacation Responder

4)Confoguration/General/Signature



درسارهطراح جمیله سوال:  

صفحه-53 روی بر و انتخاب را ............. ابزار مشخص عرض و طول با مستطیل یک رسم برای

می کنیم.............

1)Ellipse–2کلیک)Rectangle–راست کلیک

3)Rectangle–4کلیک)Ellipse–راست کلیک

ابزار-54 میانبر میRotate Toolکلید کار به ................... برای و بوده رود..............

1)O-2چرخش)R-چرخش

3)O–اندازه اندازه–R(4تغییر تغییر

می-55 استفاده فرمانی چه از شکل دو کردن ادغام شود؟برای

1)Unite2)Subtract

3)Distort4)Compose

دارد؟فرمان-56 وجود پنل کدام در اشکال ترکیب به مربوط های

1)Swatches2)Layer

3)Symbol4)Path Finder

شکل-57 در تغییر ایجاد بکشید.برای و کرده کلیک لنگر نقاط روی .................. ابزار انتخاب از پس

1)Selection2)Stroke

3)Direct Selection4)Path Finder

جلوه-58 اعمال میبرای استفاده ............. منوی از شکل روی بر ویژه شود.های

1)Effect2)Transition

3)Animation4)Style

میWarpیجلوه-59 ایجاد شکل در تغییری کند؟چه

شکل(1 به نور شکل(2اعمال به سایه اعمال

شکل(3 در انحنا و پیچش شکل(4ایجاد یک چرخش

است؟-60 کدام چرخش فرمان اجرای مسیر

1)Window/Object/Rotate2)Effect/Warp/Arc

3)Object/Transform/Rotate4)Object/Expand Appearance

وسیله-61 چه از سیستم نیاز مورد برق تامین میبرای استفاده شود؟ای

تغذیه(2پردازنده(1 منبع

اصلی(3 شارژر(4برد



درسارهطراح جمیله سوال:  

است؟-62 کدام تغذیه منبع وظیفه

شده(1 دریافت اطالعات هاردذخیره(2پردازش در اطالعات ی

قطعات(3 نیاز مورد انرژی بردن(4تامین سیستمباال سرعت

گزینه-63 از نیست؟کدامیک کامپیوتری سیستم قطعات توسط استفاده مورد ولتاژ زیر های

1)+12 v2)+5 v

3)3.3 v4)220 v

دارد؟CPU-Zافزارنرم-64 کاربردی چه

پردازنده(1 ظرفیت بردن باال

پردازنده(2 سرعت بردن باال

سخت(3 مشخصات پردزاندهافزارمشاهده

مواردهمه(4 ی

برنامه-65 حافظهCPU-Zیدر مشخصات بخش کدام میدر دیده نهان شود؟ی

1)Graphic2)Cache

3)SPD4)Bench

رمز-66 میبرای استفاده بایوس در منو کدام از سیستم روی شود؟گذاشتن

1)Main2)Advanced3)Boot4)Monitor

67-Seurity بخش میدر را رمزهایی چه بایوس تنظیمات کرد؟از تعریف توان

1)User Pass, Admin Pass2)User Pass, Guest Pass

3)Domain Pass, Guest Pass4)Admin Pass, Domain Pass

68-Password مقابل در عبارتی چه بایوس برای گذرواژه دادن قرار صورت میدر شود؟مشاهده

1)Set2)Not Set3)Installed4)Not Installed

می-69 پیدا را عامل سیستم محل رایانه کار، شروع حافظهدر به را نیاز مورد بخش و اصلیکند ی

می میکند.منتقل چه عمل این گویند؟به

شدن(1 شدن(2بوت مجددراه(3ریست 3و2هایگزینه(4اندازی

می-70 استفاده منو کدام از پردازنده دمای بر نظارت شود؟برای

1)Tool2)Advanced

3)Boot4)Monitor


