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ایردیـف چـهـارگـزیـنـه بـارمسـواالت

1

چه رایانه شدن روشن از شود؟قبل انجام باید کاری

کازه) برق اتصاالت کلید(caseالف(بررسی صفحه و ماوس اتصاالت بررسی ب(

کیس به نمایش صفحه اتصال بررسی مواردج( همه د(

9/0

2
نیست؟ کیس به مانیتور اتصال کابل انواع از زیر گزینه کدام

آنالوگHDMIالف(کابل کابل دیجیتالVGAب( کابل کابلDVIج( USBد(
9/0

3
است؟ کلید صفحه و ماوس اتصاالت از گزینه کدام

) جPS/2ج(HDMIب(USBالف و الف د(
9/0

4
شود؟ می استفاده عمل کدام از گرافیکی افزارهای نرم در ترسیم و ها پنجره با کار ها، ها،پوشه پرونده جابجایی برای

Dragging And Droppingد(       Right Clickج(         Clicking-Doubleب(Clickingالف(
9/0

9
باشد؟ می زیر فعالیت کدام شامل شروع منوی

ها برنامه سیستمالف(اجرای تنظیمات رایانهب(انجام کردن مواردج(خاموش همه د(
9/0

6
. . . . کلید از شود فعال غیر یا فعال عددی کلید صفحه های دکمه اینکه شود.برای می استفاده . . . . . . . .

) Insertد(Num Lockج(Scroll Lockب(Caps Lockالف
9/0

7
است؟ کدام شود می داده نمایش دکمه یک صورت به باز های پرونده و ها برنامه بخش این در که نواروظیفه از بخشی

شروع دکمه دNotificationج(Middle Sectionب(الف( میزکارد( نمایش کمه
9/0

8
؟ شود می استفاده کاری چه برای تصویر

باز های پنجره کردن مرتب Notificationد(multi Desktopج(Storeب(الف(

9/0

5
باشد؟ نمی پنجره اجزای از یک کدام

Recycle binد(Ribbonج(tool barب(menu barالف(
9/0

10
کنید؟ جابجا پایین و باال سمت به را پنجره محتویات تا دهد می اجاره شما به است زیاد پنجره محتویات که زمانی گزینه کدام

Ribbonد(Borderج(Scroll Barب(title barالف(
9/0

11
از قبل حالت به پنجره شود می باعث گزینه کدام باشد حداکثر حالت به پنجره یک بازگردد؟اگر شدن حداکثر

Restore Downد(Close Buttonج(Maximize Buttonب(Minimize Buttonالف(
9/0

12
ترکیبی کلید است؟win key + mکار گزینه کدام

پنجره فعالالف(بستن پنجره کردن کمینه میزکارب( پنجرهج(نمایش کردن د(بیشینه
9/0

و صـحـیـح غــلـطســواالت

12

کنید؟ بررسی را زیر جمالت نادرستی و درستی

) ( شود. روشن رایانه از قبل نمایش صفحه است بهتر رایانه کردن روشن الف(برای

ترکیبی کلید (Alt + Tabب( ( شود. می استفاده ها پنجره بین جابجایی برای

(Most Usedج( ( اند. شده نصب اخیرا که است هایی برنامه لیست معنای به شروع منوی در

) گیرند.) می اینترنت از را خود های داده ها آن از برخی که هستند هایی برنامه شروع منوی راست سمت قاب در د(

پنجره ابتدا اگر دوبارهThis PCهـ( و بازیافت سطل بعد (This PCو است.) فعال پنجره بازیافت سطل پنجره کنید باز را

) ( داد. تغییر را پنجره آن اندازه پنجره های لبه از نمیتوان است صفحه تمام پنجره یک که زمانی و(

3



خـالــیســواالت جـای

کنید. پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

تایپ کنترلی–)کلیدهای تابعی–کلیدهای (Pause-tool tip –Num Lock–کلیدهای

کنیم. می استفاده . . . . . . . . . . . . دکمه از کند، مشاهده را رایانه سیستم فنی مشخصات بتوانید اینکه برای الف(

. دهد می نمایش شی مورد در توضیحاتی که کوچک مستطیل شی یک روی ماوس گرفتن قرار دارد.ب(با نام .......................

کلیدهای هستند.Backspaceوshiftج( گروه.......................... جزو

های کلید هستند.f12تاf1د( ....................... گروه جزو

کلیدهای هستند.CtrlوAltهـ( گروه...................... جزو

9/2

کـردنـیســواالت وصـل

ستون از مورد هر کنید ستون1مشخص از مورد کدام شود؟2به می مربوط

2ستون1ستون

گرافیکی کاربر رابط Pointerالف(الف(

وظیفه نوار GUIب(ب(

ماوس گر اشاره Taskbarج(ج(

ها پنجره سازی مرتب روش Notification Areaد(د(

رسانی اطالع ناحیه Cascade Windowsهـ(هـ(

9/2

تـشـریـحـیســواالت

پیغام شود؟No Signalمعنای می ظاهر چرا و چیست
1

هایتفاوت بنویسید.Shot downوsleepعملکرد را
1

عـمـلـیســواالت

حالت1 به را شروع منوی های برنامه از یکی )Offlineبه مربوط گزینه و آورید کاردر بنویسید.این اینجا را

2)file explorer( عنوان نوار در که چیزی و کرده باز بنوسید.Title Barرا اینجا را (نوشته

کلیدهای3 از استفاده با و بسازید جدید میزکار یک میتوانید که روشی هر به ترکیبی( کلید شوید.نام جابجا ها کار میز بین ترکیبی

میزکارها بین کنید.جابجایی یادداشت اینجا را

پنجره4 دو حال و بسته را دارید اضافی پنجره هر )This PCو کنید مرتب آبشاری صورت به را آنها و کرده باز را بازیافت سطل و

کنید. یادداشت را ها پنجره کردن آبشاری به مربوط گزینه

4


