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          سیستم عامل پیشرفته  ت فصل اول:سواال

 با غ تعیین کنید. عبارات صحیح را با ص و غلط را

 گیگا بایت باشد. 2می بایستی  7جهت نصب ویندوز   Ramالف( حافظه سیستم 

  دارای امنیت باالتری است. xpدر مقایسه با ویندوز  7ب( ویندوز 

 استفاده می نمایم. custom (advanced)، برای نصب ویندوز جدید ، از گزینه  7ج( در هنگام نصب ویندوز

 بیتی نیز کار میکند. 46بیتی در نسخه  22های طراحی شده برای نسخه د( بیشتر برنامه 

  بیتی به کار میگیرد. 46را نسبت به   Ram، مقدار زیادتری از حافظه  7بیتی ویندوز  22ذ( سیستم 

  را به رسمیت میشناسد.  Ramگیگابایت از 6بیتی فقط تا  22ه( ویندوز 

  بیتی کار میکند و بالعکس. 22بیتی دریک سیتم عامل  46( درایو های ع

 

1 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

  الف( سیستم عامل و مترجم ها از نمونه نرم افزار های ...................... هستند.

  .رددا نام................  باشد شده طراحی محاسباتی ٬ب( نرم افزارهایی که برای نیازهای خاص مانند عملیات طراحی 

 بیتی می باشد. 22گیگا بایت برای ویندوز .....معادل . 7ج(  حداقل فضای مورد نیاز برای نصب سیستم عامل ویندوز 

 می توان آن پارتیشن را حذف  نمود. .......ت ) دیسک ( انتخاب و گزینه ..د( با راست کلیک پارتیشن از کادر مدیری

  .بیتی است 22امکان استفاده از حافظه بیشتر از یک سیستم  ذ( در سیستم عامل های .............. بیتی
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 سواالت جورکردنی

 Disk management تنظیمات درایو 

 unallocated تخصیص نیافته 

 format سرویس گیرنده 

 Drive options مدیریت دیسک 

 client  قالب بندی 
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  سواالت تستی

گویند؟-----------اهدهبه کلیه اجزای فیزیکی قابل لمس وقابل مش  

د(سخت افزار                  ب(نرم افزار            ج(سیستم عامل           الف(کامپیوتر 

1 

میگویند؟----------مجموعه برنامه هاودستورالعمل های که به وسیله سخت افزاراجرامی شود  

 (نرم افزاد          (سیستم عاملج       (برنامه کاربردیب        (برنامه سیستمیالف

2 

رانشان میدهد؟7کدامیک ازگزینه های زیرامکانات ویندوز  

              ب(امنیت باالتر                                                              الف(سرعت باالتر    

 

   موارد                                 د(همه                                   7ندوزج(بهینه بودن مصرف باطری دروی

2 

اشاره کرد؟--------------می توان به7برای نصب ویندوزازجمله تجهیزات مورد نظر  6 



 

 

 الف(پردازنده ای باحداقل سرعت پردازشی معادل یک گیگاهرتز

 ب(حافظه سیستم با ظرفیت یک گیگابایت

DVDج(درایو 

 د(همه موارد

راازروی سروراجرانمود؟--------ستفاده ازروی شبکه میتوان فایلباا7درهنگام نصب ویندوز  

 Setup.exe)ب Winnt.exe)الف 

 Config)   د                       .log)ج 

5 

 کدامیک ازگزینه های زیرمیتواندبه کاربربه فهمیدن نوع سیستم عامل کمک کند؟

Conrtrol panel------ -الف  Sysytem  

   propertiesو انتخاب گزینه   computerینه کلیک راست روی گز -ب

  Controlpanle -----------------Autoplay -ج

                ب –الف  -د

 

4 

قسمت های مختلف باحجم مختلف تصمیم  برای استفاده مفیدومناسب ازفضای دیسک سخت میتوان فضای آن رابه

گویند؟------------نمودکه این عمل را  

ب(پارتیشن بندی              ج(حذف پارتیشن           د(همه موارد       الف(فرمت     

7 

به بخش -----------بااستفاده ازگزینه DVD ازروی7درهنگام نصب سیستم عامل ویندوز  

 تنظیمات وامکانات پارتیشن بندی هاردمراجعه نمود؟

                                    Upgrade ب(                                   Custom)الف 

Delete د(                              drive options)ج 

8 

  باعث حذف محتویات پارتیشن انتخابی می گردد؟7هنگام نصب ویندوز----------گزینه

Fomat د(            New ج(           Cut ب(    Delete)الف 

9 

می  ندپارتیشن جدیدبعدازانتخاب بخش غیراختصاص یافته ازپارتیشبرای ایجا7هنگام نصب ویندوز----------گزینه

 گردد؟

 Delete د(   Create ج(      Format)ب  New)الف 

11 

به کارمیرود؟ ها برای مشاهده پارتیشن Computer management ازکادر------------گزینه  

 Disk management ب(   Device manager)الف 

            Storage)د Event viwer)ج 

11 

بعدازانتخاب بخشی ازهارددیسک که پارتیشن بندی نشده است درپنجره مدیریت دیسک وکلیک راست وانتخاب 

میتوان پارتیشن جدیدی تعریف نمود؟-----------گزینه  

New volume ب(                          Manage)الف 

     help)د new simple volume)ج 

12 

رافشارداد؟-----------ه اندازی سیستم باید پس ازروشن شدن سیستم دکمهبرای تعیین اولویت را  

 Enter د(   F8 ج(    F9 ب(    Delete الف(   

12 



 

 

باعث تعمیرویندوز------------سیستم بوت شود گزینه راه انداز DVDزمانیکه سیستم ازروی 

Repair your computer   ب      Install now)الف 

 ج(What do know before installing windows               د(هیچکدام                

16 

استفاده کنید؟----------میتوانید ازگزینه اگرقصدبه روزکردن سیستم عامل خودرا دارید 7هنگام نصب ویندوز  

د(هیچکدام      Upgrade ج(              install now    )ب  Custom)الف 

15 

استفاده میکنیم؟-----------ی خودکاردرمرکزکنترل ازگزینهبرای مشاهده وتنظیم به روزرسان  

 User accounts ب(   System)الف 

  Windows defender د(                  windows update)ج 

14 

می -----------بیتی توزیع شده وبرای مصارف ساده وابتدایی مناسب است22ساده ترین نسخه ویندوزکه به صورت

 باشد؟

                                                          Windows7 starter)الف 

                                                          Windows7 home basic ب(   

             Windows7 home premium)ج 

    Windows7 professional د(   

17 

قابلیت هایی مانند شبکه وحفاظت اطالعات برای کاربران خانگی نسبت به نسخه های قبلی -----------7نسخه

 ومشاغل کوچک به آن اضافه شده است؟

Windows7 starter)الف 

                                                          Windows7 home basic ب(   

             Windows7 home premium)ج 

      Windows7 professional د(   

18 

سرعت دسترسی به فایل های بزرگ ازراه دورافزایش یافته است؟ 7درکدامیک ازنسخه های ویندوز  

Windows7 starter)الف 

                                                          Windows7 home Enterprise ب(   

             Windows7 home premium)ج 

      Windows7 professional د(   

19 

است؟---------اتصال به شبکه شرکت ها بدون شبکه اختصاصی مجازی ازجمله ویژگی های ویندوز  

Windows7 starter)الف 

                                                          Windows7 home Enterprise ب(   

             Windows7 home premium)ج 

      Windows7 professional د   

21 

است؟7نسخه نهایی وبسیارقدرتمندویندوز-------------ویندوز  

Windows7 ultinate)الف 

                                                        Windows7 home Enterprise ب(   

             Windows7 home premiumج 

21 



 

 

      Windows7 professional د   

 برای نصب ویندوزازطریقDVDتنظیم کنیم؟-----------راه اندازسیستم راروی درایوباید 

Dvd/Rom ج(Cd/rom    د(هرسه مورد  ب(   Usb)الف 

22 

ارائه کرده است؟ را------------برای برطرف کردن نقاط ضعف وحفره های امنیتی شرکت مایکروسافت  

       الف(بسته خدماتی                                

7ب(نسخه جدیدویندوز   

Windows7 home premium)ج 

Windows7 enterprise د(   

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوم:سواالت سیستم عامل پیشرفته

میتوان تعداد دیسک سخت فیزیکی وچگونگی تقسیم بندی هریک ازدیسک ها -------------ازطریق برنامه

 رامشاهده کنید؟

 File system ب(                  Control panel الف(   

      Performance د(                  Computer management)ج 

1 

تعیین کننده نوع ذخیره سازی ودسترسی وسازماندهی داده ها برروی هارداست؟-------------  

 FAT22( ب                                                         File system (الف  

بندی                                                             د(سیستم عامل      ج(پارتیشن   

2 

قابل اجراست؟-------------روی سیستم عامل FAT14سیستم فایل 

 Windows me)ب Windows9x)الف 

د(همه موارد                        Linux)ج 

2 

تروفضای کمتری ازدیسک سخت راتلف مکند؟بسیارکارآمدتروبه-----------نوع سیستم فایل  

د(همه موارد    Ntfs ج(   Fat b2 ب(   Fat14)الف 

6 

 کدامیک ازگزینه های زیرازویژگی های سیستم فایلNtfsمی باشد؟

 الف(امنیت باال

 ب(تعیین سطح دسترسی کابردی

 ج(سرعت باالبرای کارکردن بافایل

 د(همه موارد

5 

است؟----------پرونده ها ازقابلیت های مهم سیستم فایلفشرده سازی ورمزگذاری پوشه ها و  

د(همه موارد    Ntfs    )ج     Fat22   )ب  Fat14)الف 

4 

راانتخاب می کنیم؟----------برای مشاهده نوع سیستم فایل درایوموردنظرپس ازکلیک راست روی آن گزینه  

 Open ب(   File system  وبخش properties)الف 

 Advanced attribute  )د  Format)ج 
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 استفاده کنید؟--------------می توانیدازگزینه برای اینکه بتوانیدپوشه موردنظررافشرده سازی کنید

Computer contents to save disk spase)الف 

Disk cleanup)ب 

Enaypt contente to secure data)ج 

File is ready for archiving)د 

8 

استفاده می نماییم؟--------------یک پوشه ازگزینهبرای رمزگذاری محتویات   

Computer contents to save disk spase)الف 

Disk cleanup)ب 

Enaypt contente to secure data)ج 

File is ready for archivingد 
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کدام گزینه است؟  Convert E:/f8:ntfsمفهوم دستور 

Fat22بهNtfs از E یوالف(ارتقاء سیستم فایل درا  

Ntfs  به Fs ازEب(ارتقاءسیستم فایل درایو 

  Ntfs به  Eج(ارتقاءسیستم فایل درایو 

 د(هرسه مورد

11 

می باشد. -----------به----------برای تبدیل نوع سیستم از  Convertدستور 

د(هیچکدام   ب -ج(الف    Fat  به Ntfs ب(   Ntfs  به Fat)الف 

11 

قرارمی گیرد؟---------------محل ذخیره برنامه هادرویندوز درپوشه  

 Program files ب(    System22)الف 

 Document and setting)د  Windows)ج 

12 

قراردارد؟---------------اطالعات مهم سیستمی ویندوزدر پوشه  

               Program files ب(                     System22)الف 

 Document and setting)د  Windows)ج 

12 

قراردارد.--------------ایل های اصلی ویندوزدرپوشهف  

               Program files ب(                     System22)الف 

 Document and setting)د  Windows)ج 

16 

قراردارد.--------------فایل های مربوط به مشخصات کاربران درپوشه  

               Program files -ب                    System22)الف 

 Document and setting)د                              Windows)ج 

15 

قراردارد.---------------فایل های ریجیستری درگروهی ازفایل های موجوددرپوشه  

 Spool د(   Config ج(     Restore ب(       icsxml)الف 

14 

Plug &playمی باشد. ایل های سیستمی موردنیاز برای خاصیتشامل تمام ف-----------پوشه  

 Spool د(   Config ج(             Restore ب(                 icsxml)الف 

17 

شامل فایل زبان های نصب شده درسیستم می باشد.------------پوشه  

 Spool د(     Config ج(            Restore ب(       icsxml)الف 

18 

بایداستفاده کنیم.---------هداری آنها ازفایل های باپسوندبرای تغییراطالعات پیکربندی ونگ  

د(همه موارد    .txt)ج .ini)ب .gif)الف 

19 

استفاده می کنیم.----------ازکادرویژگی های برنامه واززبانه7برای بررسی سازگاری برنامه کاربردی باویندوز  

 Shortcut ب(   General)الف 

        Compatibility د(    Security)ج 

21 

برای تعیین   Compatibility ازکادرویژگی های برنامه وسربرگ--------------گزینه  

سیستم عامل موردنظربرای اینکه برنامه روی آن اجرا گرددبه کارمی رود.  

Run this programs in compatibility mode for)الف 

Run this program as an administrator)ب 

21 



 

 

Run in 241 color)ج 

Run in 461*681 screen resoulation)د 

از7زمانیکه اندازه حافظه برای نصب برخی برنامه ها کافی نیست برای رفع این مشکل ویندوز  

استفاده می نماید.--------------  

د(هیچکدام   Ramاضافی  ج(خرید   الف(حافظه مجازی           ب(حافظه جانبی         

22 
 

ویژگی های سیستم برای بازکردن کادرتعیین حافظه مجازی به کار ازکادر------------قسمت  

 می رود.

 Startup and recovery ب(    User profiles الف(   

د(هیچکدام                                          Setting  وگزینه performance)ج 

22 

می توان اندازه ---------------می توان بااستفاده ازگزینه  Performance optionsازکادر 

 حافظه مجازی راتغییرداد.

No paging file د(          Custom size ج(       Set ب(   Change)الف 

26 

Virtaal memoryدرایوی که می خواهیم حافظه مجازی ازآن  ازکادر------------درقسمت  

 گرفته شود رامشخص می کنیم. 

 Drive ب(   Programs)الف 

Custom size د(    Intial size)ج 

25 

 

 سواالت صحیح/غلط

وبرعکس استفاده می کنیم.   Ntfs  به Fat  برای تبدیل نوع سیستم فایل Convertالف(ازدستور 

قالب بندی مجدد درایواست.   Fat  به Ntfsب(تنها روش تبدیل فایل 

تبدیل شود.   Fat  به Ntfs  یعنی فایل سیستم ازحالت Convert F:/Fs:ntfsج(مفهوم عبارت 

می گویند.   Page fileد(درویندوزبه حافظه مجازی اصطالحا 

درایوی که می خواهید حافظه مجازی ازآن گرفته  Intial size  درمقابل Virtual memoryه(درکادر 

 شود راتعیین می کنیم. 

مفیدوارزشمند هستندکه برای جلوگیری ازآسیب دیدن فایل درون   System22ح(اطالعات درون پوشه 

ایدازاین پوشه نسخه پشتیبان تهیه نمود. آنها ب  

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید.

راارائه کرده است. ------- ------نوع سیستم فایل     Ms-dosالف(سیستم عامل 

می باشد.---------------ب(سرعت باالبرای کارکردن بافایل هاازویژگی سیستم فایل  

می باشد.--------------یژگی های سیستم فایلج(امکان فشرده سازی فایل ها ازو  

می شوند.--------------داده های موجود دردرایو  Ntfs به   Fatد(درتبدیل 
  



 

 

 سواالت جورکردنی: 

 convert                                             ارتقاءسیستم فایل یک درایو 

 Config  فایل های ریجستری 

   virtual memory                                                    حافظه مجازی         

 Intial size                                               اندازه حافظه مجازی مجازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم:سواالت  سیستم عامل پیشرفته

اغلب سخت افزارها قادربه شناخت-------------بااستفاده ازخاصیت7سیستم عامل ویندوز  

 می باشد.

Plug &play د(   Manager ج(                  Autorun ب(               Setup)الف 

 

1 

یک کنسول مدیریتی است که به شماقابلیت مدیریت متمرکزسخت افزارهای موجودبرروی سیستم --------------

 راخواهدداد.

Disconnect network drive ب(                            Map network drive)الف 

           Device manager د(                                              Properties)ج 

 

 

2 

مشاهده کرد.-----------لیست تمام درایوهای سخت افزاری موجودرامی توان ازطریق برنامه  

      My computer ب(   Device manager)الف 

 ج(Control panel      د(همه موارد     

 

2 

می توان کنسول مدیریت سخت افزار-------------وانتخاب گزینه  Control panelازطریق 

 رابازنمود.

 Sound and recorder ب(   Programs)الف 

           System د(   Manager)ج 

 

 

6 

بودن آن سخت افزاراست. نشان دهنده ناشناخت--------------درپنجره مدیریت کنسول سخت افزارها عالمت  

د(قرمزرنگ         ج(*         ب(!                      الف(؟ 

 

5 

نشان دهنده ناقص نصب شدن سخت افزار می باشد.------------درپنجره مدیریت کنسول سخت افزارعالمت  

 قرمز رنگ -د             !-ج                        * -عالمت زرد رنگ                  ب -الف

 

4 

------------بعدازکلیک راست روی سخت افزارموردنظرگزینه  Device managerدرپنجره 

 باعث به روزرسانی سخت افزارموردنظرازاینترنت می شود.

     Uninstall   ب( 

    Update driver softwer)الف 

         Disable د(                scan for hardwre chang)ج                 

 

 

7 

باانتخاب سخت افزارموردنظروکلیک راست روی آن گزینه  Device managerدرپنجره 

 سبب غیرفعال شدن سخت افزارمی گردد.

      Uninstall ب(   Update driver softwer)الف 

         Disable د(                                                                      scan for hardwre chang (ج      

 

 

8 

باعث-------------باانتخاب سخت افزاروکلیک راست گزینه  Divace managerدرپنجره 

 حذف سخت افزارازروی سیستم می شود.

 Properties ب(   Uninstall)الف 

  Enable د(   Disable ج(   

 

 

9 

جداشدن آنهاازسیستم می گردد.باعث -------------پس ازکلیک راست روی آیکن تجهیزات قابل حمل گزینه  

Open device and printer ب(   Eject usb disk)الف 

 

11 



 

 

د(هیچکدام                Removable disk ج(   

نمی باشد؟  Removable diskکدام گزینه یک 

Floppy disk ب(                                  Flash disk)الف 

دوربین دیجیتالد(                                    Hard disk     ج(

 

11 

به سیستم وصل می شود.-------------تجهیزات قابل حمل ازطریق  

 Com2ب(درگاه Com6الف(درگاه 

    Usb د(درگاه   ج(همه درگاه ها  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل چهارم:سواالت  سیستم عامل پیشرفته

--------------ربوط بهتغییرچگونگی استفاده ازحافظه برنامه های مختلف ازجمله اقدامات م  

 می باشد.

 الف(بهبودکارایی نرم افزارها                             ب(افزایش کارایی سخت افزارها

ج(افزایش کارایی سیستم                                   د(افزایش سرعت ارتباط باشبکه  

1 

گویند.----------------اقدامات الزم به منظورافزایش کارایی سیستم را  

الف(نرمال سازی                                          ب(بهینه سازی  

 ج(رفع خطاهای کمبودحافظه                              د(همه موارد

2 

 کدامیک ازگزینه های زیراقدامات الزم برای افزایش کارایی سیستم نمی باشد.

 الف(حذف برخی سخت افزارهاازروی سیستم

(باالبردن سرعت ارتباط باشبکهب                                                  

Cpuج(بهبودکارایی سخت افزارهادستگاه های جانبی وبرنامه های مدیریت زمان  

د(مدیریت خطاهایی که هنگام کارباویندوزرخ می دهند   

2 

 کدام گزینه ازجمله خطاهای رایج درویندوزاست؟

دحافظهالف(خطاهای کمبو  

 ب(خطاهای کم بودن فضای یک پارتیشن روی دیسک سخت

 ج(حذف فایل های موقتی اینترنت

 د(همه موارد                      

6 

زمانی اتفاق می افتدکه درصدباالیی ازفضای پارتیشن پرشده باشد.------------خطای  

 الف(کم بودن فضای یک پارتیشن روی دیسک سخت

 ب(خطاهای کمبودحافظه

 ج(حذف فایل های موقت

 د(همه موارد

5 

حذف برنامه هایی که کمتراستفاده می شودازجمله راهکارهایی است که میتوان برای ازبین بردن خطاهای بکاربرد.  

 Rom ب(کمبود   الف(کمبودحافظه 

د(هرسه مورد                                     ج(کم بودن فضای یک پارتیشن روی دیسک سخت 

4 

م گزینه ازراهکارهای ازبین بردن خطای کمبودفضای یک پارتیشن می باشد؟کدا  

 الف(حذف برنامه هایی که کمتراستفاده می شود

 ب(حذف فایل های سطل بازیافت

 ج(حذف فایل های موقتی اینترنت

 د(همه موارد

7 

رخ می دهد.-----------برای اجرای برنامه ها یابازشدن فایلی کم باشدخطای  Ram فیتاگرظر  

 الف(خطای کمبودحافظه        

8 



 

 

ب(کمبودپارتیشن    

د(هرسه مورد    

 ج(خطای اتصال به اینترنت             

باعث حذف فایل های موقت اینترنت می گردد.-----------گزینه  Internet optionsازپنجره 

 Delete پس انتخاب  Delete browsing history on exit)الف 

Delete browsing and cookies)ب 

Manager browser add-ons)ج 

 د(هیچکدام

9 

گویند.---------------به خطای توقف ناگهانی سیستم  

 Fatal error ب(   Stop error)الف 

ب          -د(الف      Ram ج(خطای   

11 

جهت مشاهده وتغییرعکس العمل سیستم درمقابل خطای--------------گزینه  Systemازپنجره 

د.تعلیق می باش  

 Remote setting ب(   Device manager)الف 

  Action center د(    Advanced system setting)ج 

11 

نگهداری می شود.---------------رویدادهای مربوط به خطاهادربخش  

 Startup and recovery ب(   Error file)الف 

         Dump file)د Log file)ج 

12 

بهینه سازی نیستند؟کدامیک ازمواردزیراززمینه های   

الف(چگونگی استفاده ازحافظه                           ب(باالبردن سرعت ارتباط باشبکه  

د(چگونگی استفاده ازریجیستری        Cpu ج(مدیریت زمان   

12 

ازپنجره مدیریت وظایف لیست پروسه های درحال اجرارانمایش می دهد.-------------زبانه  

 Processes ب(   Applications)الف 

        Users د(   Services ج(   

16 

میزان مصرف حافظه ازطرف فرآیندهارانمایش ---------------ستون Processesاززبانه 

 می هد.

 Memory)ب Cpu)الف 

    User name د(    Image name)ج 

15 

برای اتمام پروسه درحال-------------ازپنجره مدیریت وظایف گزینه  Processe نهدرزبا  

 اجراوانتخاب شده می باشد.

End process ب(   Show processes from all users)الف 

  End now)د End programs ج(   

14 



 

 

یک بانک اطالعاتی درویندوزاست که حاوی اطالعات مهمی درموردسخت افزار وتنظیم آن هانصب --------------

اربر را درخودنگهداری می کند.برنامه هاوپروفایل هایی است که شامل مشخصات محیطی هرک  

ب(فایل های روخدادها)رویدادها(             Windows task manager)الف 

د(پنجره مدیریت برنامه های درحال اجرا   ج(رجیستری 

17 

درسیستم عامل ویندوزقرارداده ---------------برای مشاهده وویرایش فایل رجیستری نرم افزارجانبی تحت عنوان

 شده است.

Windows task manager ب(   System failure)الف 

      Remote setting د(   Registery editor)ج 

18 

درکادرجستجوباعث نمایش کادررجیستری می شود.-------------عبارت  

 Startup reg ب(   Msconfig)الف 

    Regedit د(                                                           Config ج(   

19 

ازرجیستری شامل پسوندپرونده هاوتنظیمات سیستم عامل می باشد.--------------پوشه  

 Hkey-curren-user ب(   Hkey-classe-root)الف 

   Hkey-users د(   Hkey local-maching)ج 

21 

ه است.ازرجیستری شامل اطالعات پیکربندی کاربری است که درحال حاضر واردسیستم شد---------------پوشه  

Hkey-curren-user ب(   Hkey-classe-root)الف 

 Hkey-users د(                                       Hkey local-maching)ج 

21 

ازرجیستری شامل اطالعات پیکربندی ویژه ای است که هرکاربردرسیستم اعمال می کند.-------------پوشه  

Hkey-curren-user ب(   Hkey-classe-root (الف  

 Hkey-users د(                                       Hkey local-maching)ج 

22 

ازرجیستری شامل اطالعات پیکربندی سخت افزار شناخته شده به وسیله سیستم عامل ------------پوشه

درهنگام راه اندازی می شود.7ویندوز  

Hkey-curren-user ب(   Hkey-classe-root)الف 

Hkey-current-config د(              Hkey local-maching ج(                      

22 

 دررجیستری چندنوع متغییروجوددارد؟

Reg-dword-reg-blnary)الف 

Reg-setting-reg-dword-reg-blnary)ب 

Blnary)ج 

String-blnary)د 

26 

پشتیبانی می شود.--------------بوسیله فایل Hiveیک فایل 

.log د(   .config (ج  .exe ب(   .txt)الف 

25 

Task managerبکارمی رود. برای مشاهده-------------کلیدهای ترکیبی  

 Alt+shift+del ب(   Alt+ctrl+del)الف 

 Shift+ctrl+del د(    Shift+del ج(   

24 



 

 

 

گویند.---------------بازگرداندن رجیستری رابه حالت قبل  

ب(بازیابی سیستم                          الف(پشتیبان گیری                              

ج(بازیابی رجیستری                                                    د(راه اندازی رجیستری  

27 

کدام دکمه راازصفحه کلیدفشارمی دهیم؟  Advanced boot optionsبرای نمایش 

 F8 د(   F9 ج(                     Delete ب(                         F5)الف 

28 

گزینه  Advanced boot optionsبرای بازگرداندن رجیستری به حالت قبل ازپنجره 

راانتخاب می کنیم.----------------  

 Enable boot logging ب(   Rapair your computer الف(   

Last know good configuration(advanced) د(   Safe mode ج(   

29 

ی انتقال رجیستری به یک فایل وتهیه پشتیبان ازفایل رجیستری می شود.برا------------گزینه  

د(هرسه گزینه   Save ج(   Import ب(   Export)الف 

21 

استفاده   File ازمنوی-------------ازگزینه  regditبرای بازگرداندن فایل رجیستری به برنامه 

د(هرسه گزینه        Opan ج(   Export ب(   Import)الف 

21 

به حساب می آید؟7ینه ازجمله امکانات امنیتی سیستم عامل ویندوزکدام گز  

 الف(امکان حذف فایل های ناخواسته

 ب(امکان برگرداندن سیستم به حالت سابق وسالم

 ج(امکان نصب وبه روزرسانی نرم افزارها

              Proxy,firewell د(امکان فعال کردن دیوارآتش    

22 

رادراختیارکاربران قرار-------------ورباالبردن امنیت سیستمسیستم عامل ویندوزبه منظ  

 می دهد.

 الف(امکان استفاده ازشناسه کاربری ورمزورود

 ب(امکان نصب وبه روزرسانی نرم افزارهای ضدویروس

              Proxy,firewellج(امکان فعال کردن دیوارآتش 

 د(همه موارد

22 

فعالیت کاربران ودسترسی به منابع رادررایانه فراهم  امکان پیگیری--------------گزینه  

 می نماید.

User rights assignment)الف 

Audit policy)ب 

Security option)ج 

Local security setting)د 

26 

امکان کنترل وظایف اصلی سیستم که یک کاربرمیتواند انجام دهدرافراهم می کند.--------------گزینه  

User rights assignment)الف 

Audit policy)ب 

25 



 

 

Security option)ج 

Local security setting)د 

امکان تنظیمات راارائه می کند.-------------گزینه  

User rights assignment)الف 

Audit policy)ب 

Security option)ج 

Local security setting)د 

24 

می گویند.------------حفظ می کندبه امکاناتی که سیستم رادربرابرنفوذ بیگانگان   

الف(رجیستری                                           ب(سیاست امنیت محلی  

 ج(سیاست گروهی                                          د(دیوارآتش

27 

می توان دیوارآتش رامشاهده کرد.--------------بااستفاده ازگزینه  

 Desktop gadgets ب(   Action center)الف 

  Windows defender)د  Windows firewall)ج 

28 

محل قرارگیری دیوارآتش به طورفرضی کجاست؟  

الف(روی کارت شبکه یامودم              ب(بین کارت شبکه یامودم وسرویس دهنده اینترنت  

 ج(بین کارت شبکه یامودم ورایانه          د(روی رایانه

29 

دیوارآتش را می توان آن رافعال یاغیرفعال نمود.-------------زینهبااستفاده ازگ  

Turn windows firewall on or off ب(   Restore defaults)الف 

د(هیچکدام                    Advanced setting ج(   

61 

می توان برنامه یاسرویس خاصی رابرای  Firewell ازپنجره-------------بااستفاده ازگزینه  

سی به سیستم یاوروداطالعات مجازکرد.دستر  

Allow a program or feature)الف 

Change setting)ب 

Home group)ج 

Allow programs to communicate through windows firewall)د 

61 

های موجوددرشبکه فراهم می نماید.  Client دسترسی به انترنت رابرای------------  

ب(تنظیمات امنیتی                                    الف(دیواره آتش             

ج(نرم افزارهای مجازی                                       د(پروکسی                

62 

می باشد. ---------------کردن اطالعات ازجمله کاربردهای  cache 

ب(پروکسی        الف(دیواره آتش                                             

ج(رجیستری                                                       د(سیاست امنیت محلی  

62 

محتویات بسته های اطالعاتی ارسالی دراینترنت رابه طوردقیق بررسی میکند.--------------  

اره آتشالف(پروکسی                                                      ب(دیو  

ج(مودم                                                             د(نرم افزارهای ضدویروس  

66 



 

 

کدامیک ازمواردزیرمحتویات اطالعات ارسالی ازاینترنت رابه طورکلی وبدون جزئیات بررسی می کند؟  

(دیواره آتشالف(پروکسی                                                      ب  

ج(مودم                                                             د(نرم افزارهای ضدویروس  

 
 

65 

برای مشاهده تغییرات ایجادشده دررجیستری می توان ازترکیب کلیدهای7درسیتم عامل ویندوز  

استفاده کرد.--------------  

 Ctrl+shift ب(   Shift+alt)الف 

 Alt+ctrl+del د(    Ctrl+del)ج 

64 

 

 سواالت صحیح/غلط

باعث افزایش اندازه پارتیشن می گردد.  .exeالف(حذف فایل هایی باپسوند 

 ب(تخصیص منابع به برنامه هابرعهده سیستم عامل می باشد.

کم باشدآنگاه درهنگام اجراوبازکردن فایلی باخطاروبرومی شویم.   Ramج(حافظه 

 د(برای مشاهده لیست برنامه های درحال اجراازبرنامهTask manager استفاده می کنیم.

ه(اطالعات درون رجیستری راجب سخت افزارهاوتنظیم آن هانصب برنامه هاوپروفایل های است که مشخصات محیطی 

 هرکاربررادرخودنگهداری می کند.

شامل اطالعات پیکربندی سخت افزارشناخته شده به وسیله سیستم عامل  Hkey-local-machin (ذ  

درهنگام راه اندازی می باشد.7ویندوز  

پروکسی ازطریق قواعدخاصی برخی سایت های غیرمجازراازحالت فیلترخارج کرده ودردسترس عموم قرارمی دهد. -ع   

بااستفاده ازفایل رجیستری می توان اطالعاتی ازجمله پسوندپرونده هاپیکربندی ویژه کاربران وسخت افزارهای شناخته  -ص

ده رامشاهده کرد. ش  

Rec-dwordذخیره می شوند.  اطالعات سخت افزاری اغلب درنوع رجیستری -ض  

به خطاهایی که باعث بروزمشکالتی شده وسیستم به حالت ناگهانی متوقف می شودخطای تعلیق گویند -ط  

 سواالت جاخالی

Ram برای اجرای برنامه هایابازشدن فایل کم باشد  می که ظرفیتدرهنگا----------خطای  

 اتفاق می افتد. 

1 

سرعت ارتباط با شبکه ازجمله اقدامات الزم برای افزایش کارایی سیستم می باشد. ------------  2 

 2  .هنگامی رخ می دهدکه درصدباالیی ازفضای پارتیشن پرشده است-------------خطاهای

می باشد. ------------تخصیص منابع برعهده  6 

ذخیره می شوند.--------------ی اینترنتی باپسوندفایل های موقت       5 

گویند.-------------دربعضی مواقع سیستم به صورت ناگهانی متوقف می شودکه به این حالت  

 

4 



 

 

          پیشرفته عامل سیستمواالت فصل پنجم  س

---تفاده کنیمبه نسخه دیگری ازفایل هاکه درصورتی که سیستم دچارمشکل شده باشدوفایل هاازبین برود ازاین فایل هااس

گویند.-------------  

 Media ب(   الف(رجیستری                                                               

 Restore د(    Backup)ج 

1 

گویند.---------------که برای تهیه نسخه پشتیبان ازفایل هااستفاده می شود  Dvd,cdبه فلش و 

ب(وسایل کمکی هارددیسک                        الف(وسایل قابل حمل            

 ج(محل ذخیره(media) د(دیسک سخت      

2 

برای تهیه نسخه پشتیبان ازپرونده هاوپوشه های موردنظرمی باشد.--------------برنامه  

 Register ب(   Backup and restore)الف 

 Schedule د(    System recovery option)ج 

2 

می توان برنامه ویزارد--------------زینهباکلیک روی گ  Backup and restoreازپنجره 

 تهیه نسخه پشتیبان راشروع کرد.

Create a system repaire disk ب(   Create a system image)الف 

   Windows easy transfer د(   Setup backup)ج 

6 

یه پشتیبان انتخاب کنیم؟کدام گزینه به شماامکان می دهدکه تا موارددلخواهی رابرای ته  

             Let me choose ب(    Let windows choose)الف 

Include a system image of drives د(   What do you want to backup)ج 

5 

هم دراین پشتیبان زمانبندی شده گنجانده شود.  Image باعث می شودکه یک------------گزینه  

             Let me choose (ب   Let windows choose)الف 

Include a system image of drives د(      What do you want to backup ج(   

4 

به ما کمک خواهد کرد تا ازاطالعات ضروری   یک  Control panel از-----------گزینه  

تهیه کنیم.   Image 

                   System ب(   System recovery)الف 

 System and securety د(    Backup and restore)ج 

7 

می توان زمانبندی دوره های پشتیبان گیری راتغییرداد.-------------باانتخاب وکلیک روی گزینه  

 System ب(   On a network location)الف 

    Change schedule د(    Run backup on a schedule)ج 

8 

استفاده نمود.--------------ازگزینهبرای بازیابی اطالعات ازنسخه پشتیبان می توان   

    Restore my files ب(   Browse for file)الف 

In the original location د(    Remove all)ج 

9 

کلیک می کنیم.--------------برای انتخاب پرونده های موردنظربرای بازیابی روی دکمه  

              Restore my files ب(   Browse for file)الف 

11 



 

 

 In the original location د(    Remove all)ج 

استفاده کند.--------------برای بازیابی پرونده ها درمسیرمشخصی می توانداز  

              Restore my files ب(   Browse for file)الف 

   

   In the original location د(                                                 Remove all)ج 

11 

استفاده کند.---------------برای برگرداندن سیستم به حالت مطلوب می توانداز7ویندوز  

 System restore ب(   Backup and restore)الف 

د(هیچکدام           System and restore)ج 

12 

شامل دکمه ای برای اجرای  System properties ازکادرویژگی سیستم------------سربرگ  

 برنامه ی بازیابی سیستم می باشد.

 Advanced ب(   System protection)الف 

  Hard ware د(   Remote)ج 

12 

کادرویژگی های سیستم جهتداجرای   System protection ازسربرگ-------------دکمه  

 برنامه بازیابی می باشد.

 Configeure ب(   System rectore)الف 

    Create د(   Action center)ج 

16 

باعث نمایش تمام برنامه هاوراه اندازهایی که بعدازانجام عمل بازیابی تحت تاثیرقرارخواهندگرفت.--------------گزینه  

Scan for affected programs ب(   Show more restore point)الف 

د(هیچکدام        How do I choose a restore point)ج 

15 

ارهای متعددی مانندتعمیربخش راه اندازسیستم عامل ویندوزاست که بازیابی سیستم دارای ابز--------------برنامه

 عامل ویندوزبعدازوقوع مشکالت جدی راامکان پذیرمی سازد.

System recovery option ب(   System and security)الف 

     Repaire your system د(   Action center)ج 

14 

Advanced boot options باعث بازشدن صفحه----------ه اندازی سیستم دکمهدرهنگام را  

 می شود.

F9 د(   F8 ج(   F7 ب(   F5)الف 

17 

باعث ازبین بردن مشکالتی مانند------------گزینه  Advanced boot optionازپنجره 

شده7خرابی یاحذف پرونده های سیستمی راکه مانع راه اندازی صحیح سیستم عامل ویندوز  

 می شود.

Windows complete pc restore)الف 

Windows memory diagnostic tool)ب 

Command prompt)ج 

Startup repair)د 

18 

باعث برگرداندن سیستم عامل به  Advanced boot option ازپنجره---------------گزینه  

 یک نقطه بازگشت سالم می شود.

19 



 

 

 Sysrem restore ب(             Startup repair)الف 

 Command prompt د(   Windows complete pc restore)ج 

حافظه رایانه راازلحاظ وجودمانع در  Advanced boot option ازپنجره---------------گزینه  

 راه اندازی بررسی می نماید.

Windows memory diagnostic tool ب(   Command prompet)الف 

 System restore د(   Startup repaire)ج 

21 

به کارمی رود.---------------جهت  Send to  اززیرمجموعه compressed 

الف(ایجادمیانبر                                                     ب(خارج کردن فایل ها   

All programs د(ایجادمیانبربرروی                 ج(فشرده سازی فایل ها                                                 

21 

باعث خارج شدن پوشه هاازحالت فشرده سازی شده وخارج کردن ازحالت فشرده سازی آن می ---------------گزینه

 شود.

                 Extract files ب(                                                          Add to archive)الف 

Desktop(create shortcut) د(         compress and emaile ج(   

22 

برای فشرده سازی فایل هاوپوشه هامی باشد.--------------نرم افزار  

 Winzip ب(   Winrar)الف 

د(همه موارد       Wnzip)ج 

22 

برای بازکردن فایل یا پوشه فشرده شده درون پوشه ای با همان نام بکار-------------گزینه  

 می رود.

 Extract files ب(   Extract to ف(ال  

 Extract here د(    Compress file (ج  

26 

 سواالت جای خالی

برای برگرداندن سیستم به یک نقطه سالم می باشد.----------------الف(برنامه  
 

می گردد.                 Advanced boot option باعث نمایش صفحه------------ب(دکمه  

استفاده می کنیم که سبب کم شدن مقدارفضای حافظه ------------ج(برای کاهش حجم فایل هاوپوشه هاازقابلیت

  موردنیازفایل هاوپوشه ها می شود.

فایل فشرده شده درهمان محل بازمی ------------د(بعدازکلیک راست روی فایل فشرده شده باکلیک روی گزینه

 شود.

 

 سواالت صحیح/غلط

می توان فقط ازتنظیمات سیستمی پشتیبان تهیه نمود.   Backupالف(بااستفاده ازبرنامه 

ازپرونده هاوپوشه های پیش فرض پشتیبان تهیه خواهیم  Let windows chooseب(بااستفاده ازکزینه 

 کرد.

به ما کمک   Select where you want to save your backup صفحه  backu (درکادرج  



 

 

هیه کنیم راانتخاب نمائیم.خواهدکردتاپوشه هاوپرونده هایی که می خواهیم ازآنها نسخه پشتیبان ت  

جهت برکپگرداندن سیستم به حالت مطلوب که قبال بودن بکاربرده   Backup and restore (ابزارد  

 می شود. 

باعث تهیه نسخه پشتیبان ازفایل های مهم وتنظیمات سیستم   System recovery optionح(ابزار 

 می شود. 

ایجادنمائیم تادرصورت   Restore point بهتراست یک7بتدای نصب سیستم عامل ویندوز(دراه  

 اشکاالت درراه اندازی وعملکردسیستم وسیستم رابه آن نقطه سالم برگردانیم. 

استفاده  Backup and restoreو(برنامه بازیابی برای بازگرداندن سیستم به وضعیت مطلوب از 

 می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          پیشرفته عامل سیستم–سواالت فصل ششم 

برای ایجادامنیت درهنگام کارباسیستم بکارمی رود.-------------  

الف(کاربران مهمان                                            ب(کاربران استاندارد  

ج(حساب های کاربری                                          د(برنامه های امنیتی  

1 

گویند.---------------به فرایندورود بامشخصات کاربری  

   Restart ب(   Log off)الف 

 Workgroup د(    Log on)ج 

2 

به مفهوم نام کاربری می باشد.--------------هرحساب کاربری دارای مشخصه  

 User password ب(   User name)الف 

  Standard user د(   Administrator user)ج 

2 

عنوان گذرواژه می باشد.به ------------هرحساب کاربری دارای مشخصه  

 User password ب(   User name)الف 

     Log on د(     Domain)ج 

6 

است.---------------دریک رایانه اولین کسی که سیستم عامل رابرپامی کند  

الف(کابران مدیرسیستم                                       ب(کابران استاندارد  

د(همه موارد                                   ج(کابران مهمان              

5 

ازجمله -----------همه اختیارات ازجمله حذف برنامه هاونصب برنامه هاوسخت افزارهاوتغییرتنظیمات

می باشد.---------------وظایف  

الف(کابران مدیرسیستم                                          ب(کاربران مهمان  

استاندارد                                               د(همه کاربرانج(کابران   

4 

.-------------------کاربران استانداردمی توانند  

الف(اجرای برنامه ها                                                 ب(بازکردن اسناد   

د(همه موارد           ج(ایجادپوشه دیگرکذرواژه وتصویرکارب ر                 

7 

 کدام یک ازمواردزیرازجمله وظایف کابران استانداردنمی باشد؟

الف(اجرای برنامه ها                                            ب(بازکردن اسناد  

ج(حذف ونصب برنامه ها                                        د(ایجادپوشه  

8 

کاربری زیرفاقدگذرواژه می باشد؟کدام یک ازحساب های   

الف(مهمان               ب(مدیر                         ج(استاندارد                د(هیچکدام  

9 

به بخش مدیریت حساب های کابری مراجعه -------------ازپنجره کنترل می توان بااستفاده ازگزینه

 نمود.

 System recovery ب(   System)الف 

  User account د(   Backup and recovery)ج 

11 



 

 

نشاندهنده وجودگذرواژه برای  User account درکنارنام کاربری درپنجره------------عبارت  

 ورودبه سیستم بااین حساب کاربری می باشد.

        Password protected ب(   Change password)الف 

Change your account type د(    Remove password)ج 

11 

سبب تغییرگذرواژه حساب کاربری موردنظرمی باشد.-------------گزینه  

               Password protected ب(   Change password)الف 

 Change your account type د(    Remove password)ج 

12 

یر اضافه می توان تصویرحساب کاربری دلخواهی رابه مجموعه تصاو-------------بااستفاده ازگزینه

 کرد.

 Browse for more picture)الف 

Change user account control panel settinge)ب 

Change your password)ج 

Change your account type)د 

12 

ازپنجره مدیریت حساب های کاربری برای مشاهده حساب های کاربری فعال --------------گزینه

 درسیستم عامل ویندوزمی باشد.

Manage another account)الف 

Change user account control panel settinge)ب 

Change your password)ج 

Change your picture)د 

16 

برای حذف حساب های کاربری موردنظرمی باشد.-------------گزینه  

   Delete password ب(   Change your name)الف 

Remove the password د(    Delete the account)ج 

15 

.-----------------مخفف کلمه یاعبارت  Uac 

Utility action center ب(   User action center)الف 

د(هیچکدام     User account control)ج 

14 

رایانه رادرمقابل نرم افزارهای مخرب ونفوذدیگران ممحافظت می کند.--------------  

 User account control ب(   Action center)الف 

        Permissions د(   User account)ج 

17 

ازکادرویژگی مربوط به فایل یاپوشه امکانات الزم رابرای اعمال مجوزها فراهم می -------------سربرگ

 سازد.

 Sharing ب(   General)الف 

  Customiz د(    Security)ج 

18 

جهت تعیین مجوزبرای کاربرانتخابی می باشد.  Security ازسربرگ------------دکمه  

Deny د(   Allow ج(    Advanced ب(    Edit)الف 

19 

به معنای این است که کاربرمجازبه عمل انتخاب شده  Security ازسربرگ------------گزینه  21 



 

 

 می باشد.

Ok د(                     Deny ج(                  Allow ب(                        read الف(   

ست که کاربرمجازبه عمل موردنظربه مفهوم این ا  Security ازسربرگ-----------گزینه  

 نمی باشد.

Cancel د(   Read ج(    Allow ب(   Deny)الف 

21 

به مفهوم این است که کاربرفقط می تواندمحتویات فایل یاپوشه را مشاهده کند -------------مجوز

 وکاردیگری رانمی تواند انجام دهد.

 Write ب(   Read)الف 

 Modify د(    List folder contents ج(   

22 

به مفهوم این است که کاربرمی تواندمحتویات فایل راتغییردهدیافایلی ایجادکرده -------------مجوز

 یاداخل پوشه زیرپوشه ای ایجادکند.

Write د(   Full control ج(   Modify ب(   Read)الف 

22 

می تواند فایل    Read است که کاربرعالوه برداشتن امکانات به مفهوم این------------مجوز  

 اجرایی رااجراکند.

     Read & execute ب(   Write)الف 

       Full control د(                                  Modify)ج 

26 

به این مفهوم است که کاربرتمام مجوزهای الزم برای دسترسی به فایل یاپوشه ---------------مجوز

 راخواهدداشت.

 Read & excute ب(   Full control)الف 

 List folder contents د(           Modify)ج 
 

25 

امکان مشاهده محتویات پوشه وجودداردولی امکان تغییریاحذف درون آن--------------بامجوز  

 وجودندارد.

                              Read ب(                                       Read & execute)الف 

 List folder contents د(    Write ج(   

24 

برای کم کردن حجم فایل ها می باشد.-------------  

 الف(فشرده سازی                                         ب(رمزگذاری

ج(پشتیبان گیری                                            د(بازیابی اطالعات  

27 

برای حفاظت فایل ها به کاربرده می شود.-------------  

 الف(بازیابی اطالعات                                        ب(پشتیبان گیری

ج(رمزگذاری                                                   د(فشرده سازی   

 

28 



 

 

Advanced attributesبرای فشرده سازی فایل به کارمی رود. از---------------گزینه  

File is ready for archiving)الف 

Allow this to have contents indexed in addition to file)ب 

Compress contents to save disk space)ج 

Encrypt contents to secure data )د 

 

29 

Advanced attributesمی باشد. برای رمزنگاری فایل هااز کادر-------------گزینه  

File is ready for archiving)الف 

Allow this to have contents indexed in addition to file)ب 

Compress contents to save disk space)ج 

Encrypt contents to secure data)د 

21 

 سواالت جاخالی

می باشد.-----------------برای   Change password گزینهالف   

فاقدگذرواژه می باشد. ------------------حساب کاربری -ب  

می باشد. -----------------برای  Creat a new account گزینه -ج  

 گویند.              ------------------به فرایندورودبا مشخصات کاربری -د

   برای حفاظت فایل ها به کاربرده می شود.------------------ه

 کردن حجم فایل ها به کاربرده می شود. برای کم ------------------ذ

 سواالت صحیح/غلط

گویند.   Log onالف(به فرآیندورودبامشخصات کاربری 

 ب(حتی می توان باوجود یک حساب کاربری آن حساب کاربری راازروی سیستم حذف کرد.   

 ج(هرحساب کاربری شامل نام کاربرورمزعبور)گذرواژه(می باشد. 

ام اختیارات یک کاربرمدیررا دارا می باشد.د(کاربراستانداردتم  

به عنوان دیواره آتش روی سیستم کامپیوتری عمل می کند.   UAC)ه 

ث(کاربری که باحساب کاربری استاندارد واردسیستم شده می تواند حساب کاربری دیگری رانیزایجاد کند.   

ودراتغییردهد. ت(کاربری باحساب کاربری مهمان می تواند گذرواژه حساب کاربری خ  

نامیده می شود .   Uca به اختصار7چ(مرکزکنترل حساب کاربری درسیستم عامل ویندوز  

غیرفعال نمود. 7ح(مرکزکنترل حساب کاربری رانمی توان درسیستم عامل ویندوز  

مود. می توان به فایل هایا پوشه ها مجوزهایی راجهت کنترل دسترسی به آنها اعمال ن7ذ(درسیستم عامل ویندوز  

به مفهوم این است که محتویات پوشه رامی توان مشاهده کردوامکان تغییریاحذف آن  Writeر(مجوز 

 وجودندارد. 

 



 

 

سیستم عامل پیشرفته -صل هفتمف  

باشند.-------------رایانه هایی که قصدداریدفایلی رادرآن ها به اشتراک بگذارید بایددریک  

ب(شبکه                                            الف(محدوده         

 Home group( د                               Workgroupج(گروه کاربری 

1 

ازکلیک راست روی فایل موردنظربرای اشتراک گذاری آن فایل به کاربرده می شود.--------------گزینه  

 Peroperties  )ب  Open with)الف 

 Share with        )د   Add to archive)ج 

2 

ازمنوی اشتراک گذاری به مفهوم لغو اشتراک گذاری است.--------------گزینه  

No body(no body) ب(   Home group(read))الف 

    Specific people د(   Home group(read/write))ج 

2 

آیتم بامجوزفقط خواندنی درگروه ازمنوی اشتراک گذاری به مفهوم اشتراک گذاری یک --------------گزینه

 کاربری می شود.

Home group(read/write) ب(   Home group read)الف 

 No body د(   Specific people)ج 

6 

ازمنوی اشتراک گذاری باعث می شودکه بتوانیم افرادخاصی رابرای اشتراک گذاری این فایل --------------گزینه

 انتخاب کنیم.

Home group(read/write) ب(   Home group read)الف 

     No body د(                                       Specific people)ج 

5 

می باشد.----------------به منظور  Change advanced sharing settingگزینه 

الف(اشتراک گذاری فایل ها وپوشه                        ب(اشتراک گذاری پرینترواسکنر   

مجوزه اشتراک گذاری                                    د(مجوزدسترسی به رایانه راه دورج(   

4 

ازپنجره ویژگی پرینترجهت اشتراک گذاری آن دستگاه بکاربرده می شود.---------------زبانه  

 Security ب(   General)الف 

 Sharing د(    Privacy)ج 

7 

قابل مشاهده است.---------------شده ازطریقمعموال پوشه های به اشتراک گذاشته   

 Public ب(   Users)الف 

د(هیچکدام      My Document)ج 

8 

-------------درکادرویژگی پوشه می توان بااستفاده ازگزینه  Advanced Sharingاززبانه 

 مجوزهای اشتراک راتغییرداد.

                Setting ب(   Share)الف 

Network and sharing center د(    Permissions ج(   

9 



 

 

هنگام اشتراک گذاری پوشه کاربرشبکه می تواندمحتویات پوشه رافقط مشاهده نمود.--------------بامجوز  

 Change ب(   Read)الف 

  

 

 

    Write د(   Full control)ج 

11 

برمشاهده پوشه آن راویرایش هنگام اشتراک گذاری پوشه می توان کاربرشبکه می تواندعالوه -------------بامجوز

 نیزکند.

 Change ب(   Write)الف 

  Full control د(    Read)ج 

11 

هنگام اشتراک گذاری پوشه کاربرشبکه به صورت کامل می تواندروی پوشه کنترل کامل راداشته ------------بامجوز

 باشد.

 Change ب(   Full control)الف 

     Write د(   Read)ج 

12 

تراک کمترین اختیارات رادارد؟کدام مجوزاش  

               Change ب(   Write)الف 

  Full control د(                                                        Read)ج 

12 

رایانه دیگری ارتباط  Desktop می توان به راحتی باصفحه--------------بااستفاده ازابزار  

 برقرارنمود.

ب(مجوزهای اشتراک                                         الف(اشتراک گذاری  

       Remote desktop د(   ج(شبکه های کامپیوتری 

16 

Allow connections from computers running any version of remote desktop مفهوم 

 کدام گزینه است؟

ب(ممانعت ازاشتراک فایل هاالف(اشتراک گذاری فایل ها                                 

ج(اجازه دسترسی به رایانه ازراه دور                    د(مجوزدسترسی ازراه دوررالغومیکند  

15 

به مفهوم لغودسترسی ازراه دوربه رایانه می باشد.  Remote ازسربرگ-------------گزینه  

Allow remote assistance connections to this computer)الف 

Don’t allow connection to this computer)ب 

Allow connections only from computers running remote desktop with network)ج level 

Allow connection from computers running any version of remote desktop)د 

14 

---درقسمت کامپیوتربرای دسترسی به رایانه موردنظرمی توان  Remote desktopازبرنامه 

رایانه   Ip ب(   الف(نام رایانه                                                     

ب                                                           د(هیچکدام-ج(الف  

17 

 می کنیم. پس ازقفل شدن سیستم توسطRemote desktopقفل راباز-------------باکلیدهای ترکیبی 

 Alt+shift+d ب(   Ctrl+d)الف 

18 



 

 

  Alt+ctrl+del د(   Alt+ctrl+d)ج 

-------------برای پایان دادن به رایانه میزبان می توان  

Sleep  وپس گزینه shutdownالف(انتخاب 

Restart  وپس گزینه shutdownب(انتخاب 

Ctrl+alt+delج(نشان دادن دکمه 

Log off  وپس گزینه shut down تخاب گزینهد(ان  

19 

واالت جاخالیس  

می باشد.----------------  Share this printerمفهوم گزینه 

می باشد.----------------ازمنوی اشتراک گذاری   No bodyمفهوم 

 اختیارات محدودی رابه کاربران شبکه می دهد.------------------مجوز

به کاربرده می شود. ---------------برای  Advanced sharing  ازکادر permissionدکمه 

 سواالت صحیح/غلط

سیستم میزبان راازحالت قفل خارج نمود.   Alt+ctrl+dمی توان بااستفاده ازکلیدهای ترکیبی  

برای دسترسی به رایانه میزبان به کارمی رود.   Remote desktopبرنامه 

ماید. به مفهوم این است که کاربرشبکه فقط می تواندپوشه رامشاهده ن  Full controlمجوز 

 دراشتراک گذاری منابع رایانه فقط می توان پوشه ها را به اشتراک گذاشت. 

می توان تنظیمات مربوط به اشتراک   Remote desktop  بااستفاده ازگزینه control panelاز 

 گذاری فایل ها وپوشه هاراانجام داد 
 

 سواالت جورکردنی

 Remote desktop   رایانه راه دوردسترسی به    

 Full control  فقط خواندنی   

read  کنترل کامل  

Share permission  مجوزهای اشتراک  

share  اشتراک  

 

 



 

 

صل هشتم:سیستم عامل پیشرفتهف  

 کدامیک ازگزینه های زیرروش اتصال به اینترنت می باشد.

 ADSL)ب Dial-up)الف 

 ج(Wireless  د(هرسه گزینه 

1 

خط تلفن اینترنت آزادبوده وروش اتصال پرسریعتراست.--------------بااستفاده ازروش  

 Dial-up)ب ADSL)الف 

 Lanج(مودم داخلی  د(شبکه 

2 

استفاده می نمایند.-------------معموال درهتل ها ادارات ازنوع اتصال  

 ADSL)ب Wi-fi)الف 

 ج(Dial-up  د(شبکه گسترده 

2 

شامل:شبکه رایانه ای   

الف(چندرایانه                                             ب(ابزارهای جانبی مثل چاپگرها   

د(هرسه گزینه                          ج(استفاده مشترک ازسخت افزارونرم افزار         

6 

د.می توان ازسخت افزارهاونرم افزارهابه صورت اشتراکی استفاده نمو--------------در  

الف(رایانه ها                                                   ب(شبکه رایانه ای  

ج(اینترنت                                                        د(مراکزاداری  

5 

می باشد.----------------هدف اصلی ازایجادشبکه  

ب(اشتراک گذاشتن داده هاومنابع             الف(تبادل اطالعات                               

ب-ج(دسترسی به اینترنت                                        د(الف  

4 

تقسیم می شوند.------------شبکه های رایانه ای ازنظروسعت وپراکندگی رایانه هابه دسته های  

شبکه گسترده  -شبکه شهری-ه محلیالف(بدون کابل وباکابل                               ب(شبک  

ج(شبکه های اینترنتی                                 د(شبکه های اترنت      

7 

کدامیک ازشبکه های زیرمحدوده جغرافیای کوچکی مثل یک خانه اداره یادفترکارراپوشش   

 می دهد؟

د(شهری                     الف(محلی                  ب(گسترده                    ج(اترنت    

8 

ایجادمی گردد.-------------به هم یک Lanبااتصال چندین 

الف(شبکه شهری                                                   ب(شبکه محلی  

ج(شبکه اینترنت                                                     د(شبکه گسترده  

9 

--------------مخفف کلمه  lanعبارت 

Network wind lan)ب Local area network)الف 

 ج(Login area network د(هیچکدام    

11 

نرخ پایین خطا درارسال اطالعات باتوجه به محدودبودن فاصله ازجمله ویژگی های شبکه  

می باشد.-----------------  

ج(اترنت                    د(شهری        الف(گسترده                     ب(محلی                 

11 



 

 

 کدامیک ازگزینه های زیرازجمله ویژگی های شبکه شهری می باشد؟

الف(محدودیت فاصله                                            ب(استفاده ازمحیط مخابراتی ارزان   

د(همه مواردج(توانایی ارسال اطالعات باسرعت باال                         

12 

است.---------------یک شبکه lanشبکه 

الف(محلی                    ب(شهری                        ج(داخلی                  د(گسترده  

12 

است.--------------یک شبکه wanشبکه 

د(گسترده         الف(شهری                   ب(محلی                         ج(داخلی              

16 

است.----------------یک نوع شبکه manشبکه 

الف(محلی                    ب(شهری                        ج(اترنت                     د(گسترده  

15 

به جای کابل ازطریق سیگنال های رادیویی به اینترنت متصل-------------درنوع اتصال  

 می شویم.

Adsl حلی                                                                  ب(الف(م  

 Wireless)د Dial-up)ج 

14 

است.---------------هدف ازایجادشبکه  

الف(سرعت باالی آن                                               ب(مصرف کمترتجهیزات  

د(تعدادکاربران کمتر                         ج(اشتراک گذاشتن داده هاومنابع             

17 

 سیگنالهایWi-fiمربوط به کدام نوع اتصال است؟

 Wireless)ب Adsl)الف 

 ج(Dial-up د(شبکه محلی  

18 

ازجمله سرویس های------------سرویس هایی ماننداجازه ورودبه سیستم رمزعبوروچاپ فایل  

است.----------------مربوط به  

که ها                                                          ب(کارت شبکهالف(شب  

 ج(آدرسIp د(سیستم عامل شبکه 

19 

می باشد.--------------اشتراک مستندات وانتقال فایل ازجمله ویژگی های نرم افزار  

 Live meeting)الف(شبکه های اینترنتی ب 

د(هیچکدام                              ج(شبکه خصوصی                        

21 

باعث ایجادارتباط فیزیکی باشبکه می گردد.---------------جزء  

الف(سیستم عامل شبکه                                                  ب(کابل شبکه  

مودمج(کارت شبکه                                                            د(  

21 

می توان استفاده کرد.----------------دراتاق کنفرانس هابرای ارتباطات تصویری از  

ب(کابل شبکه ها               الف(مودم ها                                                      

 Live meeting)ج(ویدیوپروژکتورها                د 

22 

 

 



 

 

واالت جاخالیس  

  نیازبه یک مودم وخط تلفن برای اتصال به اینترنت دارید.-------------الف(درروش

می باشد. ---------------و---------------ب(هدف ازایجادشبکه  

مناسب محدوده کوچکی مثل یک خانه وساختمان می باشد. ---------------ج(شبکه  

  جودآمده است.ازاتصال چندین شبکه محلی به یکدیگربه و---------------د(شبکه

 صورت می گیرد. ----------------ه(ارتباط فیزیکی باشبکه ازطریق

 به جای کابل ازطریق سیگنال های رایویی به اینترنت متصل می شویم. ---------------ح(درنوع اتصال

 سواالت صحیح/غلط

 الف(نرم افزارLive meetingسرویس هایی مانندچاپ فایل اجازه ورودبه سیستم مدیریت شبکه رافراهم

  می نماید.

 ب(ازمزایایAdslآزادبودن خط تلفن ثابت وثابت بودن هزینه استفاده ماهیانه آن می باشد. 

 ج(به شبکه هایWi-fi,wirelessنیزگفته می شود.    

 د(شبکهwanازاتصال چندین شبکه Manبه وجودمی آید. 

خانه یاساختمان کاربرددارد. ازاتصال چندین رایانه که درمحدوده کوچکتری مثل یک  Lan (شبکهه  

 سواالت جورکردنی

 man  شبکه شهری 

wan شبکه گسترده 

lan شبکه محلی 

source منبع 

 

 

 

 

 

 



 

 

پیشرفته عامل سیستم –سواالت فصل نهم   

  سواالت 

 کدامیک ازسیستم عامل های زیر متن بازنیست؟ 1

 FreeBSDد(                  SoLARISج(                      ubuntaب( ms-Dosالف(

 

 دبیان دارای نسخه..................می باشد 2

 د(هر سه گزنیه                oId stabIeج(                      stabIeب(  testingالف(

 

 کدام نسخه دبیان جدید ترین برنا مه ها را دارد؟ 2

 BSDد( oId stabIeج(                     stabIeب( testingالف(

 

 در روش..........نیازی به نصب لینوکس نیست ولینوکس شما باراه اندازی رایانه اجرا خواهند شد؟ 6

 الف(اجرای زنده                ب(نصب روی رایانه         ج(نصب روی ماشین مجازی   د(هر سه مورد         

 

 ر برده میشود؟برنامه.........برای راه اندازی رایانه مجازی بکا 5

 Redhatد( لینوکسdebianج(نسخه  Isoب(فایل          wmware workstationالف(

 

 کدام گزنیه جهت بررسی خودکار به روز رسانی بودن نرم افزار می باشد؟workstationدرهنگام نصب 4

 HeIp inprove vmware workstatioب(                oheck for prodact updates on startupالف(

 Enter License keyد( start menu programs foIderج(

 

 برای ایجاد رایانه مجازی می باشد؟FiIeویمنگزنیه .........ازworkstationاز برنامه  7

 connect to serverب(               New windowالف(

 Mup virtual Disksد( New virtual machineج(

 

 گرافیکی لینوکس..............مگابایت می باشد؟ حداقل حافظه برای نصب 8

 512د( 128ج( 512ب(                         127الف(

 

 گزنیه .........رای اجرای ماشین مجازی بکار برده می شود؟ 9

 Restart Guestجد( ) power on               startup Guestب(               shut Down Guestالف(

 

های ترکیبی ......از صفحه کلید برای این بکار برده میشود که ماوس و صفحه کلید به ماشین مجازی اختصاص  کلید 11

 داده شود؟

 shift+Gد( AIt+Gج( ctrL+Gب( ctrL+Mالف(

 

 کلید های ترکیبی .......برای این است که ماوس وصفحه کلید در اختیار ویندوز اصلی قرارگیرد؟ 11

 ctrL+Gد( shift+Altج(            ctrL+shiftب(                ctrL+AItالف(

 

 گزینه .........برای نصب لینوکس در حالت گرافیکی بکار برده می شود؟ 12

 د(هر سه گزنیه Advaneed optionsج(  GraphicaL instaIIب( InstaIIالف(

 

 صحیح /غلط: 12

 (سیستم عامل ویندوز یک سیستم عامل متن باز است؟ 1

 یک سیستم متن باز است؟ SoLARIS (سیستم عامل2

 برای نصب لینوکس در حالت گرافیکی بکار برده میشود؟ InstaII(گزنیه 2

6)Restart Guest  برای راه اندازی رایانه مجازی بکار برده می شود؟ 

 



 

 

 د؟(در نصب لینوکس روی رایانه مجازی تمام اطالعات پارتیشن پاک ولینوکس روی سیتم نصب می گرد5

 برای این بکار برده میشودکه صفحه کلید در اختیار رایانه مجازی قرارگیرد؟ +G Alt(کلید های ترکیبی 4

 برای متوقف کردن رایانه مجازی می باشد؟Start up Guest(گزنیه 7

 

 سیستم عامل پیشرفته –فصل دهم  سواالت 

 

 

 ته و نیاز به سخت افزارخاصی هم ندارد؟ظاهر...........محیط دبیان سرعت اجرای باال تری داش 1

 

 الف (گرافیکی                    ب(ظاهرجدید                   ج(کالسیک               د(سیاه و سفید

 

 بعد از نوشتن رمزورود............برای ورود به سیستم دبیان می باشد؟ 2

 

 debianد( Loginج(                cancelب(   system DefauLTالف(

 

 ازطریق گزینه ...........در صفحه آغازین برای تعیین نوع ظاهردبیان استفاده خواهیم کرد؟ 2

 

  passwordد(  debianج(                  loginب(  system defaultالف(

 

 همان .............می باشد؟   placesگزنیه 6

 

 (نوار پانل             د(منوی مکان هاج ب(اتصال های شبکه         الف(تنظیم صدا 

 

 در محیط دبیان همان ..............می باشد؟ applicationگزنیه  5

 

 ج(اتصال های شبکه     د(انتخاب فضای کار الف(منوی برنامه ها             ب(منوی وضعیت کاربر   

 

ربرفعلی خارج شدو صفحه ورود دبیان ظاهر می با انتخاب گزنیه .......... می توان از حساب کا userازمنوی  4

 گردد؟

 

 Hibernateد(     Restartج(               logoutب(               shutdownالف(

 

 با انتخاب گزنیه ..............می توان سیستم را خاموش نمود؟ userاز منوی  7

 

 Hibernateد(          Restartج(                logoutب(               shutdownالف(

 

یکی از بخش های اصلی در هر سیستم عامل بخش مدیریت فایل ها وپوشه ها وچگونگی ذخیره آنها روی  8

 حافظه های جانبی هارددیسک است این بخش را.......گویند؟

 

 ج(ریشه                   د(سیستم فایل ب(قالب  بندی     الف(پارتیشن 

 

 یستم فایل ها ی زیر مخصوص لینوکس نـــیست؟کدامیک از س 9

 

 



 

 

 ext6د(  ext2ج( FAT14ب(    Reiserfsالف(

 نشان داده میشود...........گویند؟"/"در سیستم عامل لینوکس به باالترین سطح که با نشانه  11

 

 د(ریشه userج(        ب(سیتم فایل my computerالف(

 

 .........قرار دارد؟در بخش ... computerنقطه اتصال  11

 

 workspacesد( placesج( opplicationب(  userالف(

 

 دربخش..............قراردارد؟ Networkنقطه اتصا ل  12

 

 د(نوار پانل userج( Applicationب( placesالف(

 

 منوی برنامه ها در بخش ...........واقع شده است؟ 12

 

 ج(وسط پنجره      د(نوار پانل   ب(منوی وضیعت کاربران     الف(فضای کار

 

 محتویات موجود در میز کاردربخش.............واقع شده است؟ 16

 Downloadد(         Musicج(             Desktopب( Documentsالف(

 

 محل نگهداری فایل ها ویدیویی کاربربخش ..........می باشد؟ 15

 

 Documentsد(  videosج(           musicب( pictureالف(

 

 فایل های دانلود شده در بخش.........قرارمی گیرند؟ 14

 

 Home Folderد( Documentج(         Musicب( Downloadالف(

 

 در نوار .............قرار دارند؟Edit,fileگزینه های  17

 د(نوار کناری پنجره                 الف (منو                    ب(نشان دهنده مکان                ج(محل جستجو 

 

 بخش............محلی است برای جستجوی فایل هایا پوشه های مورد نظر. 18

 

 الف(نوار آدرس          ب(جستجو                               ج(نوار منو                  د(نوار کناری پنجره

 

 نوار کناری پنجره ................گویند.به بخش سمت چپ یا  computerدر پنجره   19

 

 sidebarد( sbinج( searchب( placesالف(

 

می توان در باال ترین مکان یعنی ریشه قرار computer با انتخاب گزینه ..............در بخش نوار کناری پنجره  21

 گرفت.

 

 file systemد( computerج(         bebianب( trashالف(

 

............شامل فایل های که کارهای عمومی ومعمولی را انجام  می دهند)یعنی فایل های که اجرایی شاخه. 21

 هستند(

 



 

 

 

   binد( devج(                        bootب( sbinالف(

 شاخه ............شامل برنامه های خاصی است که فقط بعضی کاربران می توانند به آنها دسترسی داشته باشد؟ 22

 

   binد(                       devج(                            bootب( sbin       الف(

 

 در شاخه ...............قراردارد؟shutdown فایل  22

 

 etcد(  devج( sbinب( bootالف(

 

،از شاخه ............استفاده  ثانیه 11ثانیه به  5اگر بخواهیم تغییراتی همانند تغییرزمان راه اندازی سیستم مثال از 26

 می کنیم؟

 

 bootد( rootج(      procب(   etcالف(

 

 فایل های مربوط به سخت افزارهای سیستم در شاخه ............قرار دارند؟ 25

 

 devد(     mntج(       rootب( procالف( 

 

 فایل های موقتی در لینوکس در شاخه.............قرارمی گیرد؟ 24

 

 varد(   mntج(       tmpب( usrف(ال

 

 ثبت رخداد های ورودوخروج هر کاربر در شاخه ...........ثبت می گردد؟ 27

 

 mntد(     varج( usrب( tmpالف(

 

 برنامه های نصب شده مرتبط با کاربران در شاخه ...........قرار دارد؟ 28

 

 varد(    usrج( userب( program filesالف(

 

 زینه باعث ایجاد یک پوشه جدید می گردد؟کدام گ 29

 

 create new Folderب(  Empty Documentالف(

 

 create new fileد( new Folderج(

 

 ...........می باشد؟Move to  trashمفهوم گزینه  21

 

 ب(بازیافت موارد انتخابی شده                     الف(پاک کردن دائمی فایل انتخابی 

  

 د(حذف موقتی فایل از مکان فعلی                             دن سطل بازیافتج(خالی کر

 

  در پنجره سطل بازیافت گزینه............موارد انتخاب شده داخل سطل بازیافت را به محل قبلی بر می گرداند؟ 21



 

 

 

 Restore selected itemsد(     restore allج(             Deleteب( Empty Trashالف(

 
 

 در پنجره سطل بازیافت گزینه............باعث پاک شدن دائمی محتویات آن می گردد؟ 22

 

 Restore selected itemsد(   restore allج( Delete allب( Empty Trashالف(

 

 در قسمت.............واقع شده اند؟Accessoriesو Gamesبخش های  22

 

 د(منوی کاربر applicationsج( Places(الف(نوار پانل                ب

 

 برنامه های جانبی مثل ماشین حساب در قسمت...........واقع شده است؟ 26

 

 offiCeد( Internetج( Gamesب(        Accessoriesالف(

 

 برنامه های مرتبط با گرافیک و ویراش تصاویردر قسمت............قراردارند؟ 25

 

 offic eد( Internet(ج Gamesب( Graphicsالف(

 

 قابل دستیابی هستند؟applications ابزار های سیستمی در بخش ............ از منوی  24

 

 universal Acc essب( sounds videoالف(

 

 Graphicsد( system tooLsج(

 

عاتی مانند وضیعت بوده و می توان از طریق این برنامه اطالtaskmanager برنامه ...........شبیه به برنامه  27

 سطح کارپردازنده و حافظه را مشاهده نمود؟

 

 Advance settingب( minesالف(

 

 Region and Longuageد( system monitorج(

 

 زبانه های در حالی اجرارا نمایش می دهد؟system monitor در کادر 28

 

 Processesب( systemالف(

 

 Resourcesد( file systemج(

 

 برای ............بکار برده می شود؟ changn desktop Background گزینه  29

 

 ب(تغییرآیکن های صفحه نمایش  الف(تغییر تم صفحه نمایش

 



 

 

 

 ج(تغییرتصویر زمینه چند کار                        د(تغییر شکل آیکن

 د؟کدام یک از گزینه های زیر امکان افزودن صفحه کلید فارسی را فراهم می نمای 61

 

 Application-system tools-system settingالف(

 Application-system tools-preferences-systemonitor ب(

 Application-system tools-preferenc es-Background ج(

 Application-system tools-preferenc es-system setting د(

 

 برای افزودن زبان مورد نظر بکار برده می شود؟Region and language زبانه...............در کادر محاوره ای  61

 

 د(هیچکدام Languageج( Langoutsب( Formatsالف(

 

 

 ...............می باشد؟key(s)to chang Layoutمفهوم گزینه  62

 

 فحه کلیدب(تعیین طرح برای ص                                             الف(تعین زبان صفحه کلید

 د(هیچکدام ج(تعین کلید های ترکیبی برای تغیر زبان صفحه کلید

 

 

اگر در لینوکس خط اتصالی ایجاد نماییم به صورت دستی به اینترنت متصل ودرصورت خروج از اینترنت  62

 اینترنت قطع گردد به این روش ............گویند؟disconnectبازدن دکمه

 

 Dial-upد( ADSLج(                            Natب( bridgeالف(
 

 

اگر مودم در حالت ...........باشد یعنی مودم خودش با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که در آن ذخیره شده  66

 به صورت اتوماتیک به اینترنت وصل خواهد شد؟

 pppoEد( Dial-up ج( bridge ب(   Nat الف(

 

که می توانند کارهایی مانند اموراداری و برنامه های اداری را انجام دهندتحت  در لینوکس نرم افزار هایی 65

 ..............نام گرفته است؟

 system settingب(IceweaseL web Browser                            الف(

 

 open officeد(                                     office  Microsofج(

 

 دارد؟word..........برای پردازش لغت طراحی شده است که عملکرد ی دقیقاعین برنامه برنامه.. 64

 

 Liber office Impressب(                          writer Liber officeالف(

 

 Liber office  Base د(                           Liber office calc ج(

 



 

 

 وبرارای ارائه مطالب بکار برده میشود؟power ponit برنامه..........همانند برنامه 67

 

 Liber office Impressب(                             writer Liber officeالف(

 

 Liber office  Base د(                   Liberl office calc ج(

 

 ه ها بکار برده می شود؟بوده و برای ورود وخروج و پردازش دادExceLبرنامه..........برنامه  68

 

 Liber office Impressب(                             writer Liber officeالف(

 

 Liber office  Base د(                   Liberl office calc ج(

 

 در لینوکس برای پایگاه داده از نرم افزار..........استفاده خواهیم کرد؟ 69

 Liber office Impress ب(                             Liber office  Base الف(

 writer Liber office د(                          Liberl office calc ج(

 

 بکار برده می شود؟pdfبوده و برای خواندن فایل های  Adobe Acrobat readerبرنام........... شبیه به 51

 writer Liber office ب(                       Document viewerالف(

  Liber office Impress د(                      Liberl office calc ج(

 

 کدام فرمان محتویات مکان فعلی را نمایش می دهد؟ 51

 cdد(                 Mkdirج(                         dirب(    Lsالف(

 

 نماید؟کدام فرمان یک پوشه ایجاد می  52

 pwdد( Lsج( Mkdirب( RDالف(

 

 باعث ............می گردد؟CDفرمان / 52

 الف(سویچ به محل خاصی                                  ب(سویچ به ریشه فایل سیستم که با / نشان داده می شود

 

 د(پاک کردن صفحه ترمینال                                ج(پاک کردن فایل ریشه

 

 برای مشاهده مکان فعلی از دستور............استفاده می نمائیم؟ 56

 rmد( pwdج( man Lsب( CDالف(

 

 مفهوم دستور زیر چیست؟ 55
rm/folder/debian-version 

 folderدر داخل پوشه debian –versionالف(ایجاد پوشه جدیدبه نام 

    ومحتویات داخل آنFolder  ب(حذف پوشه 

  debian –versionوپوشه Folderیر ج(سویچ به مس

 Folderازمکان  debian –versionد(حذف فایل 

 

 کدام گزینه اجرای رابط متنی را نشان می دهد؟ 54

    Application –Accessories-poot terminalالف(

 system setting- Application –Accessoriesب(
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 به منظور................می باشد.  font effectاز زبانه   under line colorگزینه  57

 

 د(رنگ خط باالی داده               ج(رنگ خط زیر داده      ب(رنگ قلم          درخط  الف(

 به منظور.............می باشد.  format cellsکادرمحاوره ای  fontاز زبانه fontگزینه  58

 

 د(زبان                   ج(اندازه قلم                 ب(سبک قلم الف( شکل قلم 

 استفاده خواهیم کرد.  format cellsتنظیم ترازبندی داده ها اززبانه...........درکادرمحاوره ای  برای 59

 

 alignmentد( cell protectionج(      back groundب(  bordersالف( 

 اگرقصد دارید یک فایل نمایشی ازالگوهای قبلی ایجادنمائیدبایدگزینه............راانتخاب کنید 41

 

 from templateب(                                   empty protectionالف( 

 

  do not show this wizard aginد(               open exiting presentationج(

 برای تعیین زاویه چرخش می باشد. format cellsدرکادرمحاوره ای  alignmentگزینه ..............از زبانه  41

 

        shrink to fit cell sizeب(                  wrap text out omaticallyالف( 



 

 

 degressد(                                           vericaltج(

 برای..............داده هابکاربرده می شود. format cellsدرکادرمحاوره ای  alignmentاز زبانه  indentگزینه  42

 

  ب(تورفتگی افقی                       ی   الف(ترازبندی افق

 د(موجب چندخطی شدن داده های طوالنی می شود                  ج(زاویه چرخش

 برای تنظیم خصوصیات کادرسلول بکار برده می شود. format cellsزبانه............ درکادرمحاوره ای  42

 

     bordersب(                                     alignmentالف( 

 numbersد(                                         lineج(      

 برای محافظت ازسلول های انتخاب شده بکار می رود. format cellsزبانه............ درکادرمحاوره ای  46

 

             font effectsب(              cell protectionالف( 

 fontد(                          bordersج(    

 برای...............بکاربرده می شود. cell protectionاز زبانه  protectedگزینه  45

 

           ب(محافظت ازسلول                        الف( پنهان کردن فرمول 

 د(همه موارد                  ج(پنهان کردن مطالب سلول     

 کاربرد دارد. cell protectionبرای..............از زبانه  hide formulaگزینه  44

 

          ب(محافظت ازسلول                        الف( پنهان کردن فرمول 

 د(همه موارد                    ج(پنهان کردن مطالب سلول      

 .....بکاربرده می شود.برای....... bordersاز زبانه arrangementline گزینه  47

 

 د(چیدمان کادر ج(سایه کار ب(رنگ کادرسلول        الف(  سبک وضخامت کادرسلول

 برای انتقال سلول های انتخاب شده به سمت پایین می گردد. insert cellsگزینه.............ازکادر 48

 

 shift cells rightد( entire columnج( entir rowب(  shift cells downالف( 

 باعث حذف سطرخواهد شده که سلول هایی ازآن انتخاب شده است.delete cells  گزینه.......... 49

 

  delete entire row(s)ب(                        delete cellsالف( 

 shift cells upد(           delete entire colmn(s)ج(     

 باعث حذف ستونی خواهد شده که سلول ها یا سلولی ازآن انتخاب شده باشد. delete cellsگزینه.............ازکادر 71

 

      delete entire row(s)ب(                                 delete cellsالف( 

 shift cells upد(                       delete entire colmn(s) ج( 



 

 

 

 

 لول یا کاربرگ به کار برده می شود.منوی.............برای اضافه کردن س 71

 

 insertد(                 sheetج(            fileب(          editالف(
 

 با استفاده از گزینه...................... می توان کار برگ جدیدی اضافه نمود 72

 

 edit- cellsد(             insert- cellsج(      insert-sheetب(  file- new fileالف( 

 بداز انتخاب سطر دلخواهی می توان بااستفاده ازگزینه................سطرجدیدی اضافه نمود. 72

 

 data – sortد(            insert- sheetج(     insert- rowsب(        edit - cellsالف( 

 

 ازمنوی ..............می توان داده های یک سلول رامرتب سازی نمود. 76

 

 insertد(                 dataج(    editب(             formatالف( 

 برای .............می باشد after current sheetگزینه, insert sheetدرکادر 75

 

 ب(ایجادکاربرگ بعدازکاربرگ جاری    الف( ایجادکاربرگ قبل ازکاربرگ جاری    

 د(هیچکدام                        ج(ایجادکاربرگ جدید 

 گزینه............برای مرتب سازی داده های یک سلول بکار برده می شود dataازمنوی 74

 

 sheetد(                 toolsج(              sortب(     chart wizardالف(  

 باعث مرتب سازی...............می گردد. descendingانتخاب  sortازگزینه  dataازمنوی  77

 

   ب(نزولی                                      الف(صعودی  

 د(براساس اعدادترتیبی                           ج(براساس حروف الفبا

 باعث مرتب سازی.............می گردد. ascendingانتخاب  sortازگزینه  dataازمنوی  78

 

 ب(نزولی                                                الف( صعودی  

 د(براساس حروف الفبا                          ج(براساس ورود داده ها

 گزینه.................برای ایجادنمودار بکار برده می شود. insertازمنوی 79

 

 د(هیچکدام            sheetج(         cellsب(     chartالف( 

 .....باعث حفاظت ازصفحه گسترده می گردد.گزینه......... save asدرکادر 81



 

 

 

  save with passwordب(            automatic file name extensionالف( 

 file nameد(                                          save as typeج(    

 ین کرد.سازی قسمت...............می توان محل ذخیره سازی فایل راتعی save asدرکادر  81

 

 save with passwordد(   save as typeج(          file nameب(            save inالف( 

 

 

 گزینه های صحیح /غلط

 یک برنامه واژه پرداز می باشد  open office.org calcبرنامه -1

 برنامه ارایه مطالب می باشد  open office.org  impressبرنامه -2

2- Status bar  وار وضیعت بوده که می توان اطالعات کلی سندشامل صفحه جاری تعدادکل صفحات رادرآن مشاهده ن

 کرد 

 برای تعیین جهت تایپ ازسمت راست به چپ بکاربرده می شود  left to rightگزینه  -6

5- Special characters  برای درج نویسه های خاص بکارمی رود 

 می باشد open office.org  impress ای نرم افزارشامل نماهای مختلفی برviewمنوی  -4

 بکار برده می شود  page set upبرای اعمال نوعی هاشوربه عنوان زمینه در کادرمحاوره ای  hatchingازگزینه  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشرفته کار رایانه–نمونه سواالت  از کل کتاب برنامه نویسی مقدماتی 

 سواالت ردیف

 د زیر در فلوچارت بعنوان ورودی استفاده می شود؟کدام نما 1

 االضالع متوازی(د                   بیضی (ج                لوزی   (ب      مستطیل  الف(

 کدام شکل زیر مفهوم دستور شرط را بیان می کند ؟ 2

 زی االضالعد(متوا                   بیضی (ج                لوزی   (ب      مستطیل  الف(

 کدام شکل زیر مفهوم دستور شروع و پایان را بیان می کند؟ 2

 متوازیالضالع(د                   بیضی (ج                لوزی   (ب      مستطیل  الف(

 از کدام شکل در فلوچارت برای محاسبات استفاده می شود؟ 6

 لوزی(د         االضالعج(متوازی                  دایره(ب      الف(مستطیل

 کدامیک از گزینه های زیر یک خروجی می باشد؟ 5

 اتمام مراحل  N< 5 صورتیکه در(ب                            را برابر صفر قرار بده Sumالف( مقدار 

 .را چاپ کن  sumد( مقدار                                                              A=A*5( ج 

به مجمو عه ای از دستورالعمل ها با زبان دقیق و قابل فهم به همراه جزییات الزم و به صورت مرحله به مرحله به گونه  4

 ای که هدف خاصی را دنبال و شروع و پایان آن نیز  مشخص باشد.........گویند.

 راه حل مسله -تجزیه و تحلیل برنامه         د -ج   برنامه                -الگوریتم                               ب -الف  

 کدام عملگر باالترین الویت را دارا می باشد؟ 7

 +   -*                               د -ج                              ^ -ب                      () -الف

 ت زیر چیست؟باشد، آنگاه نتیجه عبار z=2و   y=11و  x=15درصورتی که  8

( z>=x)  and (y<-21) or(x>1) 

 1- -د                        False -ج                         1 -ب                True -الف

 زبان برنامه نویسی که به زبان ماشین نزدیک می باشد ،زبان............نام دارد. 9

 سطح متوسط   -سطح باال               د-ج                          فرتون-سطح پایین                        ب-الف

 برای اینکه کادر متنی فعال یا غیر فعال باشد،کدام خاصیت مورد استفاده قرار می گیرد؟ 11

 Enabled -د                                 text-ج                     Lock-ب                visible -الف

 کدام گزینه نحوه صحیح مقدار دهی یک کنترل را بیان می کند؟ 11

 کنترل را مقداردهی می کنیم Textخاصیت  -مقدار خاصیت = خاصیت                              ب -الف

 مقدار خاصیت  = نام خاصیت . نام کنترل -مقدار خاصیت =نام کنترل                                د -ج 

 کدام تابع جهت تبدیل مقادیر عددی به رشته ای می باشد؟ 12

 Trim -د                             Val -ج                                Str -ب                      Date-الف



 

 

 در الگوریتم زیر ، حلقه چند بار تکرار می شود؟-9 12

               شروع-1

2- (K=1)                       

2- ((A, B  را بخوان                      

6– ((C=A+ B   

5-(c  را چاپ کن ) 

4- (k=k+2 )       

  2بود برو به مرحله  K<9 اگر -7 

  4(د               7(ج                      9(ب        5( الف      پایان -8

 

 مجاز نمی باشد؟ برای نامگذاری یک کنترل کدامیک از موارد زیر 16

 باشد. 9-1حرف اول نام می تواند یا ارقام  -استفاده از حروف انگلیسی                                  ب -الف 

 کاراکتر آندرالین مجاز می باشد. -کاراکتر  مجاز می باشد.                       د 55حداکثر-ج  

 .........و گفته می شود که این پنجره ........ را در اختیار دارد.به پنجره ای که نوار عنوان آن پررنگ است 15

 فرم-فوکوس -د             فوکوس-فعال -ج                  فوکوس – فرم -ب                     فرم –برنامه -الف

 د.شی ........... در زمان طراحی برروی فرم دیده می شود ولی در هنگام اجرا دیده نمی شو 14

 Timer -د                Combo -ج                     Image -ب                          Textbox -الف

 ( برای نمایش پنجره کد نویسی می باشد؟Projectدام دکمه در پنجره پروژه ) 17

 Form Layout(د           Toggle Folder(ج       View Object(ب            View Codeالف(

 ویژوال بیسیک بر چه اساسی طراحی شده است؟ 18

 گرا متن( د              گرا شی( ج        گرا تابع( ب        الف( ساخت یافته 

 استفاده میشود؟ VBشروع  برای باز کردن پروندهای که از قبل وجود دارد از کدام گزینه کادر تبادلی 19

  Open( د              Recent(ج             Exiting(ب   New( الف  



 

 

 ( از کدام کلید استفاده می شود؟Propertiesنمودن سریع پنجره خصوصیات ) جهت فعال 21

 F5(د               Shift + F5(ج                   F6(ب            Ctrl + P(الف  

 مه است که قابل تغییر می باشد ؟کدامیک از گزینه های زیر مکانی برای نگهداری یک مقدار در برنا 21

 برنامه(د                      کد(ج                        متغیر(ب      الف(ثابت

هرگاه نوع داده متغیری در ویژوال بیسیک تعریف نشود به صورت پیش فرض آن متغیر از چه نوع داده ای در نظر گرفته  22

 خواهد شد ؟

 Variant(د             Integer(ج                String(ب             Booleanالف(  

 بکار می بریم؟ Image1کدام دستوررا  برای پاک کردن تصویر داخل شی  22

  ("")Image1.picture=load picture -ب                                                ""=Image1.picture-الف

 Image1.picture.clear-د                                                         Image1.clear -ج

 حاصل اجرای دستورروبروچیست؟          26

Print Instr(1,"Book is good","good",1) 

 کدام  تابع می تواند ترکیبات رنگی را براساس رنگ های اصلی ایجاد کند؟ 25

 Colormode-د                    RGB -ج                    Backcolor -ب                   Qbcolor -الف  

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 24
Dim a as integer  

Private command1-click() 

A=input box("Enter a number") 

S=sum(a) 

Print s 

End sub 

Public function sum(by val a as integer) as integer 

 For i=1 to a  

If a mod I =1 then  

If I mod 2<>1 then  

S1=s1+i 

End if 

Next I 

Sum=s1 
End function 



 

 

 چاپ مجموع اعداد کوچکتر از هر عدد دلخواه -مجموع مقسوم علیه های هر عدد دلخواه                             ب -الف

 مجموع مقسوم علیه های فرد هر عدد دلخواه -د  خطای ساختاری دارد و هنگام اجرا خطا می دهد.                 -ج 

 

 باشد خروجی برنامه زیر چیست؟   2برابر با  xدر صورتی که مقدار متغیر  27
Select case x  

           Case is>11 : print  x*5 

           Case is<=6 : print x*5 

            Case is=8 : print x*2 

End select 

 15 -د                         7 -ج                            8 -ب                         11 -الف

 

 برای نمایش یک منوی موضوعی از کدام دستور استفاده می شود. 28

 Popup menu-د                 Popup -ج                         Menu popup-ب                         Menu-الف 

 در صورتی که نوع و تعداد دکمه ها در کادر پیام تعیین نشود ،بطور پیش فرض از چه دکمه هایی استفاده می شود؟ 29

 cancel-د                                       Ok -ج                     Ok/Cancel -ب                 Y/N -الف

 مقدار آن ثابت بوده و در طول برنامه تغییر نکند باید آین متغییر از نوع........ باشد.اگر بخواهیم متغیری تعریف کنیم که  21

 Public-د                   Private -ج                        Const -ب                            Static -الف

 ا رها کنید.رویداد.........زمانی اتفاق می افتد که شما یکی از دکمه ماوس ر 21

 Key up-د           Mouse move-ج                          Mouse down -ب                          Mouse up -الف

 کنترلی که کاربر می تواند یکی از موارد آن را انتخاب کند..............نام دارد. 22

  Option  Button-د                  Timer -ج                      combo box -ب                    List box-الف

 ( می باشد؟Currencyکدام عالمت پسوند متغیر واحد پول ) 22

 $(د                             ج(%                      @ب(                        &(الف  

 پسوند فایل نوشته شده در ویژوال چیست؟ 26

  PRO(د           VBP(ج           VAB(ب          BAS( الف  

 را اجرا کرد؟ VBبا کدام کلید می توان برنامه های  25

 F4-د                  F8(ج                 F9(ب                               F5(الف 

 باشند چند بایت از حافظه را اشغال می کنند؟  Byteداده هائی از نوع  24

 چهار(د                سه( ج               دو( ب         الف( یک



 

 

       نام متغیر ها حداکثر می تواند چند کاراکتر باشد؟ 27

 بایت شانزده(د        بایت هشت(ج          چهاربایت( ب          255الف(  

 ه را اشغال می کند ؟( چند بایت از حافظInteger، اعداد صحیح ) VBدر برنامه نویسی  28

 8(د                        6(ج                             2(ب               1الف(

 ( چه مقدار از حافظه را اشغال می کند؟Long، اعداد صحیح بلند ) VBدر برنامه نویسی  29

 8(د                             6(ج                              2(ب              1الف( 

 کدامیک از عملگرهای زیر برای الحاق رشته ها بکار می رود؟ 61

 ( *د                        Add(ج                 &ب(                      Andالف(

 کدام عملگر منطقی فقط زمانی درست است که هر دو عملوند آن صحیح باشند؟ 61

 XOR(د                        NOT(ج                    AND(ب                ORالف( 

 کدام کلمه کلیدی برای اعالن یک متغیر استفاده می گردد؟ 62

 Dim(د                        Void(ج                 Declave(ب           Valueالف( 

 دارد؟کدام عملگر منطقی اولویت باالتری نسبت به سایر عملگرها  62

     XOR(د        NOT( ج          OR(ب            AND(الف  

 کدام عملگر ریاضی نسبت به سایرین از اولویت پائین تری  برخوردار می باشد؟ 66

 ( *د                              ^( ج                      تقسیم(ب          الف( +

 مل می کند؟ع IFکدام دستور مشابه  دستور  65

 Slect Case(د                  Until(ج       While(ب         Forالف(

 باشد چیست؟ N = 5 صورتیکه  در زیر برنامه نتیجه  64

 8( د             Qbassicج(               5ب(                    Pascal( الف 



 

 

 

 
Select Case  N  

            Case  5 

Text 1 . Text  = " Pascal "  

Case  8 

Text 1 . Text = " Q Basic "  

End  Select 

  
 قرار می گیرد ؟ Selectکدام گزینه زیر در پایان ساختار   67

 Select(د          End Select( ج            Select Case(ب           Endالف( 

 رار معین بکار می رود؟کدام گزینه زیر برای اجرای دستورات حلقه با تک 68

                 While … Wend(ب                For… Next(الف  

 Do …. Loop While(د        Do While …. Loopج(

 خروجی برنامه مقابل چیست؟-67 69

 99تا  11الف( نمایش اعداد 

 رقمی دو فرد اعداد نمایش( ب  

 ج(نمایش اعداد زوج یک تا صد 

 اد زوج دو رقمی د( نمایش اعد

 

For I =  11  To   99   step2   

            Form 1 . Print  I  



 

 

Next  

  
 کدام کلمه کلیدی زیر برای تعریف یک رویه عمومی استفاده می شود؟ 51

 SUB(د                 DIM(ج                Public(ب                      Privateالف(

 لیدی زیر برای تعریف یک رویه خصوصی  استفاده می شود؟کدام کلمه ک 52

 SUB(د                 DIM(ج                Public(ب                      Privateالف(

 کدام گزینه زیر برای تعریف یک رویه فرعی مناسب است؟ 52

   Public(ب                             Privateالف

 Function ……end function(د              Sub…. Endsubج(

 نوع تابع بازگشتی دررویه تابعی زیر چیست ؟ 52

Public Function Fast ( B As Integer) As string 

 اعشاری(د            منطقی(ج            صحیح عددی(ب              الف(رشته ای

 نوع تابع بازگشتی دررویه تابعی زیر چیست ؟ 56

Public Function Fast ( B As Integer) As Integer 

 اعشاری(د            منطقی(ج            صحیح عددی(ب              الف(رشته ای

 کدام تابع زیر تعدادی از کاراکترهای یک رشته را جدا می کند؟ 55

 ASC(د                         LEN(ج                 MID(ب             Insertالف(

 کدام گزینه زیر فضای خالی را از دو طرف رشته حذف می کند؟ 54

 All Trim(د           Trim(ج        RTrim(ب                                LTrimالف(



 

 

 ( چیست؟Text Boxپیش فرض نوع داده ای جعبه متن ) 57

 منطقی(د                          تاریخ(ج                        ب(رشته                   الف(عدد

 کدام خاصیت موجب میشود کاربر نتواند در جعبه متن چیزی تایپ کند ؟ 58

 value(د                  Locked(ج                       Text(ب         Set Textالف(

 حذف کرد؟ List Boxبا کدام دستور می توان یک آیتم را از  59

 List Index(د                 Add Item(ج         Clearب(               Remove Item(الف 

 استفاده می شود؟ List Boxکدام خاصیت زیر برای مرتب سازی محتویات یک  41

 List Count(د               List Index(ج             Sorted(ب                Selectedالف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نامه سواالتسخاپ

 فصل اول :

 سواالت صحیح /غلط  

 غلط -لط   عغ -ه    لطغ -ذ    حیح ص  -د     صحیح  -ج                  صحیح  -ب                  غلط  -الف

 :جای خالی  سواالت 

  14 -ذ      Delete -گیگا بایت       د61 -نرم افزار های کاربردی             ج -سیستمی        ب -الف

 :سواالت جورکردنی

 Disk management مدیریت دیسک 

 unallocated تخصیص نیافته 

 format قالب بندی 

 Drive options تنظیمات درایو 

 client سرویس گیرنده 

 سواالت تستی : 

 ب-05                                                    د  -6

 الف -06                                                    د -0

  ب -00                                  د -3

 ج         -03                                                     د  -4

                                                     د -0

 د -1

 ج -7



 

 

 ج -8

 د -5

 ج -65

 الف  -66

 د  -60

 الف  -63

 ج -64

 ب -60

 ب -61

 د -67

 د -68

 ب -65

 دوم فصل 

 :سواالت صحیح /غلط 

 ص -ص       ح -غ           ه -غ         د -ص                 د -ص               ج -ص            ب -الف

 جاخالی :

 حفظ می گردد. -باقی می ماند -د                          Ntfs  -ج                       Ntfs  -ب            Fat61 -الف

 تستی

 ج -3الف                                  -0            ج                   -6

 ج-1د                                      -0ج                              -4

 ج-5الف                                     -8     الف                      -7

 د -60                           ج          -66د                          -65

 د -60الف                                 -64ج                          -63

 الف -68ج                                   -67ج                          -61



 

 

 لف ا-06ج                                  -05ب                         -65

 ج-04ج                                    -03د                        -00

 ج                         -00

 فصل سوم 

 سواالت تستی

 ج          -4د                             -3د                             -0ج                         -6

 د    -8الف                         -7الف                         -1      ب                   -0

 ج    -60ج                        -66الف                     -65الف                         -5

 فصل چهارم

 : سواالت صحیح /غلط

  غلط  -صحیح      ذ -صحیح              ه -د   غلط            -صحیح             ج -ب          غلط     -الف

 صحیح -غلط         ط  -صحیح                ض -غلط               ص -ع

 

 :سواالت جاخالی 

 نرمال سازی                -0کمبود حافظه               -6

 بودن فضای یک پارتیشن روی فضای دیسک سخت         -3

    tmp                 1- Fatal error  -0                                   سیستم عامل    -4  

 سواالت تستی

 د    -4     ب                    -3        د                 -0ج                          -6

 ب  -8             د              -7د                          -1د                         -0

 الف  -60    د                    -66د                         -65لف                    ا -5



 

 

 ب  -61     الف                 -60     الف                 -64د                      -63

 الف  -05      د                   -65ج                        -68ج                     -67

 د   -04        د                -03    ج                    -00ب                    -06

 د   -08      ج                  -07                    الف  -01د                     -00

 د   -30                    الف    -36      الف            -35د                      -05

 د -31           الف           -30              ب      -34 د                     -33

 ب  -45 ب                      -35  ج                  -38       د               -37

 د   -41ب                      -40 الف  -44                          ب -43    د                 -40         الف        -46

 

 فصل پنجم

 سواالت صحیح/غلط

 غلط      -غلط                  د -صحیح               ج -الف غلط                        ب 

 لط   غ -صحیح                    و -غلط                         ه -ح

 سواالت جاخالی :

 Extract here -د             فشرده سازی  -ج                      F8      -ب               System restore -الف

 نامه سواالت  تستی  :پاسخ

 د  -4                   الف           -3ج                         -0ج                         -6

 د   -8          ج                         -7د                         -1                     ب   -0

 ب   -60       د                          -66الف                   -65ب                        -5



 

 

 ب -61                     ب         -60الف                   -64الف                     -63

 ب -05         ب                    -65د                        -68ج                       -67

 الف-04          د                  -03ب                      -00ج                        -06

 

 فصل ششم 

 سواالت صحیح / غلط

  غلط-ه        غلط -د              صحیح -ج              غلط -ب                       صحیح –الف 

 غلط  -غلط         ر-غلط                ذ-غلط             ح -غلط          چ -غلط            ت-ث

 سواالت جاخالی

 اربری جدید ایجاد حساب ک -مهمان             ج -ب          تغییر پسورد  -الف 

 فشرده سازی  -رمزگذاری                ذ -ه                 Log on -د

 سواالت تستی:

 ب  -4الف                     -3ج                    -0ج                                  -ا

 ج  -8              د         -7الف                  -1الف                              -0

 الف -60ب                  -66د                      -65الف                            -5

 ج  -61ج                    -60الف                 -64الف                           -63

 ب  -05الف                 -65ج                      -68ب                           -67

 ب -04د                     -03الف                   -00الف                         -06

 ج  -08الف                  -07الف                     -01الف                        -00



 

 

   د-35ج                          -05

 : هفتمفصل 

 سواالت صحیح / غلط

 غلط  -غلط           ه -غلط             د -صحیح          ج -غلط                    ب –الف 

 سواالت جاخالی :

  read –خواندن  -اشتراک گذاری متوقف می شود.        ج -ب                  الف اشتراک پرینتر 

 اعمال مجوز های دسترسی   -د

 تی :سواالت تس

 الف      -4ب                          -3د                         -0ج              -6

 ب  -8د                         -7الف                          -1    ج           -0

 الف -60ب                    -66الف                      -65ج               -5

 ب  -61ج                      -60       د                  -64     ج         -63

    د-65د                        -68ج               -67

 فصل هشتم :

 سواالت صحیح /غلط

  صحیح  -ه       غلط -د          صحیح -ج              صحیح -ب                  غلط–الف 

 

 سواالت جاخالی :



 

 

 .تبادل اطالعات و اشتراک منابع و داده ها     -ب               Dial-up -الف 

 کارت شبکه   -ه                      lan-محلی   -محلی                            د -ج

  wireless -ح 

 تستی

      ب  -0د                           -4الف             -3         الف       -0الف                     -6

 الف -65د                       -5الف             -8ب                  -7د                        -1

 ب  -60  د                   -64الف           -63د                   -60              د       -66

 ب -05د                   -65ب              -68ج                  -67د                     -61

        د-00   ج                  -06

 

 فصل نهم :

 سواالت صحیح /غلط

                       غلط -7        صحیح   -1غلط    -0غلط         -4صحیح              -3صحیح     -0غلط                 -6

 سواالت تستی :

 الف   -1الف                           -0الف                        -4الف            -3              د                 -0الف                         -6

 ب       -60الف                     -66ب                          -65ج            -5                            608-8ج                          -7

 :فصل دهم 

 سواالت صحیح / غلط



 

 

 صحیح  -0غلط           -4صحیح            -3غلط                   -0صحیح                  -6

 صحیح  -5غلط                 -8                 غلط-7غلط                     -1

 سواالت جاخالی :

   Firefix-0نوار آدرس   -user             3-                   /4-0کالسیک                     -6

 سواالت تستی :

 د -4       الف                 -3ج                      -0ج                              -6

 د  -8الف                          -7ب                    -1الف                           -0

 الف -60ب                      -66د                         -65ب                        -5

 الف -61                     ج  -60         ب                -64د                       -63

 د -05    د                       -65                 ب   -68الف                     -67

 د-04   ب                         -03 الف                   -00د                     -06

 ج  -08                 ج        -07  ب                       -01د                    -00

 الف -30د                            -36د                      -35ب                    -05

      ج -31الف                      -30الف                     -34ج                     -33

 د -45   ج                  -35                 ب        -38ج                     -37

 الف -44الف                      -43ج                         -40ب                  -46

 ج -48ب                            -47الف                    -41د                   -40

 ب        -00الف                          -06               الف      -05د                  -45

 الف -01د                                -00ج                    -04ب                 -03

 الف -15                       الف      -05د                      -08ج                 -07



 

 

                                    الف-13ج                    -10    ج             -16

 پاسخنامه سواالت نرم افزار اداری تکمیلی :

 سواالت تستی : 

 ج-1الف                             -0ج                        -4         ب  -3                          ب  -0الف                      -6

 الف -60                  ب             -66       د               -65          ج -5ج                              -8الف                     -7

 ب -68             الف           -67       ج               -61            د -60        د                   -64د                     -63

   الف -05         ج         -65

 پاسخنامه بخش دوم سواالت نرم افزار ادراری تکمیلی :

 سواالت صحیح /غلط

  حیحص-7صحیح               -1       صحیح        -0   غلط  -4صحیح                  -3صحیح                -0غلط               -6

 سواالت تستی :

ب                       -1د                                -0                  الف-4                       د -3                      ج -0                              ج—6

   الف -60               د               -66         ب      -65        الف                -5                        ب-8                  ج           -7

ج                   -68               الف         -67                 ب-61ج                      -60الف                   -64                     ب   - 63 

 ب   -04         ج              -03د                      -00الف                           -06                    ب-05د                       -65

الف                     -35ب                     -05                      الف -08ج                       -07ب                        -01د                      -00

    د -31   ب                  -30ج                         -34الف                  -33                     ب -30ج                       -36

الف                     -40الف                  -46                          ب -45الف                     -35د                       -38د                      -37

    د -48د                            -47د                      -41                     ج -40                        ب -44             د       -43

د                      -04ب                      -03                          د -00                          د    -06الف                   -05                     ج-45



 

 

    ب -15د                           -05الف                   -08ج                      -07                   د-01ب                          -00

الف                   -11ب                     -10                    الف -14              ب       -13ب                    -10                 د          -16

      ج-70      د                   -76ج                     -75ب                     -15                  الف -18د                            -17

الف                  -78ب                      -77      ب -71الف                     -70           د    -74                  ج               -73

         الف -86                  ب -85                            لف      ا-75

 

 پاسخنامه سواالت ویژوال بیسیک مقدماتی

 سواالت تستی :

 الف -4ج                        -3ب                      -0                            الف-6

 ج  -8ب                           -7الف                     -1د                           -0

 ب -60     د                 -66د                       -65الف                        -5

 د-61ج                       -60ب                  -64الف                         -63

 ب -05                        ب-65ج                     -68الف                     -67

 -04                           ب-03      د                -00ب                     -06

   ب-08                        د-07                      د   -01                    ج-00

 د-30              الف        -36                    ب    -35ج                    -05

      الف -31       الف               -30                     ج-34                     ب-33

  ب -45                      ج-35          ب            -38                    الف-37

 الف -44                        ج-43                         د-40                  ب -46

  الف-48                            ج-47الف                    -41د                   -40



 

 

         ج-00الف                          -06                   ب-05                  الف -45

 ج-01                           ب -00                    ب -04                 الف -03

 ب-15لف                             ا-05                      ج-08                 ب-07

 

 

 

 


