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به نام خدا

نمونه سوالت متن فصل به فصل کتاب مفاهیم پایه فناوری اطلعات به همراه پاسخ- پایه دهم – شاخه کاردانش

1 سوالت متن فصل 

1- مدیریت و کنترل واحد ورودی و خروجی توسط .................. انجام می پذیرد.

- Cacheد- CU                    ج- CPU                         ب- ALU                          الف

2- در کدام رایانه به جای صفحه کلید از قلم استفاده می شود؟

ب- PDA                          الف                   Palmtop-ج         Notebook -دLaptop-

3- از کدام گروه از رایانه ها در امور دفاعی و فضایی و پروژه های بزرگ استفاده می شود؟

ج- ریز رایانه            الف- رایانه بزرگ                  ب- رایانه کوچک             
    د- ابر رایانه

4- کدام گزینه به واحد سرعت CPU اشاره می کند؟

ج- گیگا هرتز         الف- مگا بایت                     ب- کیلو هرتز            

5- آی سی ROM   جزء کدام گروه محسوب می شود؟    د- بایت در ثانیه

ج- نرم افزار              الف- سخت افزار                   ب- میان افزار                
د- هیچکدام

سوالت متن فصل 2

1- بزرگترین واحدی که ریزپردازنده می تواند در هر عملیات پردازش کند،چه نام دارد؟

 الف- بیت                           ب- کلمه                     ج- کاراکتر               
                 د- بایت

2-  در کدام حافظه اصلی ،کاربر به دلخواه خود در حافظه خالی خریداری شده برنامه ریزی می کند؟

بزرگترین واحد - RAMد- PROM                              ج- EPROM                ب- ROM                          الف

حافظه چه نام دارد؟ -3

-4 الف- ترابایت                          ب- مگا بایت              ج- اگزا بایت                                د- گیگا بایت

 برای بال بردن سرعت PU Cمورد استفاده قرار میگیرد.

برنامه جهت اجرا ،ابتدا در  ROMد- حافظه RAM                    ج- حافظه EPROM   الف- حافظه پنهان  ب- حافظه

کدام حافظه قرار می گیرد؟ -5
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-PROMد- EPROM                               ج- RAM            ب- ROM                        الف

سوالت متن فصل 3

1-کدام یک از کلیدهای زیر دو حالته هستند؟

             Ctrl -ج                  Caps Lock -ب                          Num Lock -الف

2-  از کدام وسیله ورودی در بازی های رایانه ای استفاده می شود؟ د- موارد الف وب           

تفنگ -microphoneد-touch pad            ج- joystick                      ب- light pen                         الف

الکترونیکی در کدام مدل صفحه نمایش موجود است؟ -3

ج-LED                            ب-CRT                                  الف                    LCD -دpalasma -

4- کدام وسیله  برای ترسیم نقشه  و رسم فنی کاربرد دارد؟

الف- چاپگر                          ب- رسام                        ج-پویشگر                        د- قلم نوری

5- تخته هوشمند چه نوع دستگاهی محسوب می شود؟

الف- ورودی                        ب- خروجی                ج- ورودی – خروجی    
د- هیچکدام  

سوالت متن فصل 4

1- برای خواندن و نوشتن اطلعات روی کدام حافظه جانبی از تابش پرتوهای لیزری استفاده میشود؟

ج) Hard disk                   ب)Floppy disk             الف                       CD(دZip disk(

2- کدام حافظه جانبی برای نگهداری برنامه ها و داده ها برای مدت طولنی بسیار مناسب است؟

                    RAM )الف( دیسک نرم            ب(دیسک سخت                 ج

3-  هر شیار به بخشهایی تقسیم می شود که به هر یک از آنها.............. می گویند. د( زیپ دیسک

الف( سکتور                         ب( قطاع                             ج( سیلندر                  
د( شیار

4-کدام گزینه از مزایای دیسک فشرده نیست ؟

الف(قیمت مناسب                    ب( سرعت قابل قبول آنها  ج( ظرفیت بال                    

5-  علت برتری دیسک سخت نسبت به سایر حافظه های جانبی چیست؟ د( آسیب پذیری بال

الف( سبکی                   ب( ظرفیت              ج( قابل حمل بودن                
د( مقاوم در برابر ضربه
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5 سوالت متن فصل 

1-  نام شکاف ویژه ای که روی برد اصلی قرار دارد و کارت های مختلف بر روی آن نصب می شود، چیست؟

2- عملکرد دکمهset R eدر جلوی جعبه د( اتصال دهنده ج(درگاه                        الف( گذرگاه                ب(اسلت                

رایانه چیست؟

الف( برق ورودی رایانه را قطع و وصل می کند.                  ب(وضعیت فعالیت دیسک سخت را نشان میدهد

ج( رایانه را بدون قطع برق، مجددا راه اندازی می کند.      د( وضعیت روشن یا خاموش بودن رایانه را نشان میدهد.

3- کدام نوع جعبه رایانه بیشتر برای رایانه های سرویس دهنده و رایانه های خاص استفاده می شود؟

(Full Towerالف( برج کامل  ( Medium Tower)ب( برج متوسط     

 ( Desktop)د( رومیزی یا خوابیده     ( Mini Tower ج( برج کوتاه

4- به مسیرهای ارتباطی بین CPU با حافظه های اصلی و دستگاههای ورودی-خروجی........................ می گویند.

الف گ (ذرگاه                                 Onboard    -ج (اسلت                   د بNetwork Card  - 

معمول قهوه ای رنگ است و مخصوص کارتهای گرافیکی است.تل5- اس ..................................................................................................... 

- IDEد-ISA     ج- AGP   ب-  PCI            الف

سوالت متن فصل 6

1- کدام گزینه از ویژگیهای RAM داخلی کارت گرافیک است؟

ب( باعث وضوح بالتر تصاویر صفحه نمایش میگردد. الف( باعث افزایش سرعت پردازش عملیات گرافیکی میشود 

ج( بصورت On board روی برد اصلی نصب می شود.  د( گزینه الف و ب

VGA -2مخفف کدام یک از کارت های زیر می باشد؟

3- برای تبدیل الف-کارت شبکه              ب- کارت گرافیک                ج-کارت تلویزیون                    د-کارت صدا

سیگنال های ویدیویی آنالوگ به دیجیتال از کدام یک کارت های زیراستفاده می شود؟

4 - برای اتصال الف- کارت تلویزیون            ب-کارت شبکه                  ج- کارت کپچر ویدئو                د-کارت صدا

بدون کابل درشبکه از کدام کارت شبکه زیر استفاده می شود؟

الف-کارت شبکه معمولی  ب- کارت شبکه بی سیم   ج- کارت شبکه سوکت دار          د-هیچکدام
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5- بااستفاده از کدام کارت زیر می توان بلندگو ومیکروفن را به برد اصلی متصل نمود؟

د- کارت صدا الف-کارت مودم              ب-کارت ویدیو                   ج-کارت تیونر                    

7 سوالت متن فصل 

1- کدام گزینه در سرعت و کیفیت نمایش تصاویر سه بعدی تاثیرگذار است؟

الف ) کارت گرافیک                 ب ) کارت صدا                 ج( دیسک سخت              د ) حافظه اصلی

2- کدام گزینه از خصوصیات Mainboard است؟

PCI ب(تعداد اسلت های                                          RAM الف(تعداد و نوع اسلتهای

 ج( تعداد و نوع چیپ های داخلی                                           د( همه موارد

3- مهمترین خصوصیات دیسک سخت چیست؟

الف( اندازه آن                      ب( ظرفیت                 ج( سرعت گردش صفحات دیسک         د( ب و ج

4- گران ترین و اصلی ترین قطعه رایانه چه نام دارد؟

د )کارت صدا                   Main board ج                    RAM ب                    CPU( الف

5- مهم ترین وسیله ذخیره سازی رایانه چه نام دارد؟

CPU(د   Hard disk ( ج  Main Board( ب                        Case (الف

8 سوالت متن فصل 

1- کدام عبارت صحیح است؟

الف ) زبانهای سطح پایین وابسته به نرم افزارهای سیستمی می باشند.

ب ) نرم افزارهای کامپیوتری را می توان به دو گروه نرم افزارهای سیستمی و کنترلی تقسیم کرد.

ج ) سیستم عامل Windows ، یک سیستم عامل تک وظیفه ای محسوب می شود.

د)  سیستم عامل Dos ، یکی از سیستم عاملهای متنی می باشد.

2-نرم افزار های سیستمی با کدام قسمت از سیستم ارتباط مستقیم دارند؟

الف -سخت افزار رایانه    ب -پردازنده سیستم  ج -حافظه اصلی سیستم   د -واحد محاسبه و منطق سیستم

3- کدام یک از زبان های  زیر سطح پایین محسوب می شود؟
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الف- پاسکال   ب- اسمبلی   ج- فرترن

 د- ویژوال بیسیک 4- کدام یک از  نرم افزارهای زیر نرم افزار کاربردی است ؟

الف- واژه پرداز   ب- صفحه گسترده ج- ارائه کننده اطلعات
 د- هر سه مورد

5- کدام گزینه از مراحل تولید نرم افزار نیست؟

الف-  درک خواسته ها و تحلیل سیستم  
ب- یکپارچه سازی فایل ها

د- نصب و آزمایش ج- پشتیبانی و نگهداری   

سوالت متن فصل 9

1- کدام یک نقش یک ایستگاه کاری را در شبکه ابفا می کند؟

) Clientد )Server                        ج )Administrator                   ب)Network                 الف

است . نام دیگ Host میزبان یا -2

ج- Hard  ب- Client   الف    LAN -دServer  -

3- وظیفه ارتباط بین رایانه های شبکه محلی LAN  بر عهده کدام است؟

الف- HUB   ب- CPU   ج- ماهواره  
د- مسیریاب

4-کدام شبکه گسترده است؟

11 سوالت متن فصل ج-  WAN  ب- Intranet   الف    LAN -دLocal Area Network -

1-کدام گزینه از معایب تجارت الکترونیک نیست؟

ب- عدم اعتماد به وب سایت الف- کلهبرداری احتمالی از کارت اعتباری   

ج- عدم مشاهده دقیق ولمس اجناس    د- مقایسه قیمت کالها

2- کدام گزینه از  مزایای آموزش الکترونیک محسوب می شود؟

ج- الف- آموزش الکترونیکی محدودیت تعداد دانشجو ندارد . ب- محدودیت زمانی ومحدودیت تکرار ندارد .

هزینه برگزاری آن نسبت به سنتی بسیار کمتر است . د- همه موارد صحیح است.

 E-Learning -3به چه معناست؟
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ب- آموزش الکترونیکی الف- تجارت الکترونیکی   

د- کتابخانه الکترونیکی ج- پست الکترونیکی  

1 سوالت متن فصل 1

1- کدام گزینه در هنگام کار با رایانه، استفاده صحیح ازصفحه نمایش را نشان می دهد؟

الف. برای کاهش شدت نور بهتر است  صفحه نمایش فیلتر داشته باشد

ب.نور باید مستقیم به صفحه نمایش تابیده شود

شوند . می  خسته  بیشتر  ها  چشم  باشد  بالتر  ج. هرچه  Refresh Rate صفحه نمایش 

د. از صفحه نمایش های   CRT استفاده کنید زیرا تشعشات مضر ندارند.

2- کدام مورد برای هدایت راحت ماوس استفاده می شود؟

Mouse Controller .د  Mouse Optic  .ج Mouse Pad.ب Mouse Filter.الف

3- ارتفاع مناسب برای میز رایانه چقدر است؟

الف.بین 5 تا 11 سانتیمتر ب.66 سانتیمتر   ج. 51 سانتیمتر   د. 71 سانتیمتر

4- کدام گزینه در هنگام کار با رایانه استفاده صحیح ازصندلی را نشان می دهد؟

الف. قابلیت تنظیم پشتی  ب. قابلیت تنظیم ارتفاع

ج. ارتفاع صندلی باید 51 سانتیمتر باشد. د. الف و ب صحیح است.

5- کدام گزینه ویژگی یک  محیط کاری مناسب برای کاربران رایانه را نشان می دهد؟

الف. نورکافی و مناسب  ب. استفاده از صندلی مخصوص رایانه با ارتفاع قابل تنظیم

ج. استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از بی حسی پا د. همه موارد صحیح است.

6- کدام گزینه از عوارض کار مداوم و استفاده نادرست از رایانه بوجود می آید؟

الف. کمردرد ب. زخم روی مچ دست ج. درد گردن7- اصطلح aperless P د. همه موارد صحیح است.

 Officeمعادل...............................................................................................  می باشد.

الف.حالت آماده باش ب. دفتر کار بدون کاغذ ج. اسناد اداری د. ارسال نامه های اداری

8-کدام گزینه صحیح است؟
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ب. الف. رعایت اصول ارگونومی سبب افزایش ضایعات چشم ، سردرد و کمردرد کاربران رایانه ها می شود.

ارسال نامه های اداری به صورت الکترونیکی موجب آلودگی زیست محیطی می گردد.

ج. کاغذها و تونرهای مصرف شده قابل بازیافت نیست.

د.  تونرهای مصرف شده ی چاپگر اگر به خوبی شارژ نشده باشد، ممکن است به چاپگر آسیب برسانند.

9-  حالت................   رایانه  با اینکه هنوز رایانه روشن است، مصرف انرژی آن را بسیار کم می کند.

کدام گزینه .   Lockد. Shut down  ج. Hibernate ب. Stand by الف

برای ایمنی در هنگام استفاده از رایانه صحیح است؟ -11

ب. از کابل شبکه ضخیم تر استفاده کنید الف. از سیم کشی های طولنی استفاده کنید  

ز سیم کشی های طولنی استفاده نکنید ج. از اتصال همزمان وسایل برقی به یک پریز برق استفاده کنید د. ا

سوالت متن فصل 21

1- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای تعریف یک کلمه عبور (password) مناسب برای ورود به رایانه می باشد؟

الف- باید حداقل 8 کاراکتر باشد. ب- ترکیبی از اعداد و کاراکترها باشد.

ج- باید حداکثر 11 کاراکتر باشد. د- موارد الف و ب

الف- 2- در کدامیک از روشهای پشتیبان گیریB(ackup) در هر بار بطور کامل از کلیه اطلعات پشتیبان گرفته می شود؟

-3 کامل   ب- افزایشی   ج- کاهشی    د- ترکیبی

............................................................ به برنامه های مخرب کوچکی گفته می شود که مخفیانه به رایانه ما انتقال می یابند.

ج- اسب تروا    AntiVirus -ب Defragmenter -الف
د- ویروس

4- کدام مورد جز نرم افزارهای ضد ویروس می باشند؟

ب- Defragmenter الف  Plasma -ج  Nod32 -دAccess2007 -

الف- 5-  نرم افزارهایی که در اصل برنامه ای جاسوسی هستند و اطلعات مهم و حیاتی را یافته و در اختیار نویسنده قرار می دهند چه نام دارند؟

irus V-د  ojan T r -ج  tch P a-ب fragmenter D e

سوالت متن فصل 31

1- کدام یک از گزینههای زیر صحیح است؟
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الف- اگر یک CD حق نشر داشتهباشد، میتوان از  آن یک کپی پشتیبان تهیه کرد.

ب- اگر یک نرمافزار حق نشر داشتهباشد، امکان توزیع و تکثیر آن فقط در میان اعضای خانواده وجود دارد.

ج- طبق قوانین حق نشر، خریدار نرمافزار، مالک نرمافزار شده و حق کپی یا فروش مجدد آن را دارد.

د- طبق قانون حق نشر، از هر نرمافزار میتوان به دفعات کپی تهیه کرد.

2- نرمافزار متنباز کدام شرط را ندارد؟

الف- توزیع آزاد    ب- دسترسی به کد منبع

ج- حق نشر    د- اجرای آزاد

3- کدام قانون برای آزادی کتابخانههای نرمافزاری متن باز طراحی شد؟

-GNUد- LGPL   ج- GPL   ب-Copyright  الف

گفته میشود. 4- به نرمافزاری که مصرفکننده برای مدت مشخص بهطور رایگان و آزمایشی از آن استفاده میکند.....................

  Demo  -ب  Open Source -ج  Freeware -دShareware-

میباشد Copyright .به معنای..................................................................................................................  علمت-5 الف

-  د-       الف- ©   ب-@    ج

 

 

پیروز و سربلند باشید.


