
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 
 

 پاسخ را در برگه پاسخنامه وارد نمایید

 نمره( 11)ایسواالت چهارگزینه

1 .E-Citizen به معنی 

 د( شهروند اینترنتی   ج( شهروند الکتریکی  ب( شهروند الکترونیک  الف( شهروند مجازی 
 

 . . . . . و . . . . . . . . .ای در رایانه عبارت است از، هدف یک رایانه و . . . . سه مفهوم پایه2

 و ج بد( گزینه   تفاوت سخت افزار و نرم افزارج(   ب( عملیات اصلی رایانه الف( تبدیل داده ها به اطالعات 
 

 . پست الکترونیکی به کدام یک از گزینه های زیر اطالق می شود.3

 د( همه موارد   Chmailج(    Gmailب(   Emailالف(  
 

 رایانه ها به چند قسمت مختلف تقسیم بندی میشود. طبقه بندی 4

 قسمت6د(    قسمت3ج(    قسمت5ب(   قسمت4الف(  
 

 . سرویس دهنده یعنی . . . . . . . . . . .5

 Clintد(   Servers -Clintج(    Serversب(  Servers-Serversالف(  
 

 . عملیات اصلی یک رایانه به چند قسمت تقسیم میشود6

 قسمت6د(    قسمت3ج(    قسمت5ب(   قسمت4الف(  
 

 . تراشه ریزپردازنده از چه جنسی می باشد.7

 د( گیگاهرتز   ج( مگاهرتز   ب( مدار الکترونیکی  الف( سیلیکون 
 

 . برد اصلی چه نام دارد.8

 Bordersد(    Powerج(     Slotsب(   Main Boardالف(  
 

 گویند.هاچه میداری داده. به محل نگه9

 د( همه موارد    ICج(     ب( تراشه  الف( حافظه 
 

 . سرهم بندی قطعات رایانه را . . . . . . .10

 د( گزینه الف و ب   ج( اتصال قطعات   ب( سرهم بندی  الف( اسمبل 
 

 گیگابایت معادل است با . . . . . . . . . 1. 11

 گیگابایت کاراکتر 1د(    کاراکترمیلیارد  1ج(   مگابایت کاراکتر 1ب(   کاراکتر1024الف(  
 

 چیست Floppy Disk Driveنام دیگر  .12

 د( درایو ذخیره   ج( درایو نوری  ب( درایو دیسک سخت  الف( درایو دیسک نرم 
 

13 .Monitor .ورودی است یا خروجی 

 د( ورودی خروجی   ج( خروجی    ب( ورودی  الف( تبدیل گر 
 

 ارتباط را نام ببرید.. یک نمونه از سخت افزار 14

 Modemد(    Printerج(    Speakersب(   Videoالف(  
 

 قرار میگیرد. System Software. کدام از گزینه های زیر در مجموعه 15

 د( هر سه مورد   Microsoftج(     Unixب(   Linuxالف(  
 

16 .Application Software به چه معناست 

 د( میانه افزار   ج( نرم افزار کاربردی   ب( سخت افزار   الف( نرم افزار 
 

 شود.. پس از اجرای برنامه عیب یاب کدام برنامه در حافظه اصلی کپی می17

 Helpد(    Windowsج(    BIOSب(   Testالف(   
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 شود.. کدام سیستم عامل برای انجام کارهای گرافیکی استفاده می18

 د( مایکروسافت   ج( لینوکس   یونیکسب(    الف( مکینتاش  
 

 . زمان روشن شدن رایانه یک فلش به عنوان نشان دهنده موقعیت روی صفحه قرار دارد که به آن . . . . . . .19

  Mouseد(    Mouse Pointerج(     Dragب(   Clickالف(   
 

 چه کلیدهایی می نامند F12تا  F1. کلیدهای 20

 د( کلیدهای مبدل   ج( کلیدهای تایپ   ب( کلیدهای حسابی  الف( کلیدهای تابعی  
 

21.Icon .به چه معنا است 

 د( نشانه    ج( میزکار    ب( پنجره   الف( قاب  
 

 گویند.. نوار باریکی که در باالی صفحه قرار دارد و نام پنجره در آن ذکر شده است را چه می22

 Frameد(    Titelbarج(     Toolbarب(    Frameالف(   
 

 نمره( 5/1)تصویری سواالت 
 

 اسامی قسمت مشخص شده را بنویسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره( 5/1)تکميلیسواالت 

 سیستم عامل ( مهمترین نرم افزار سیستمی رایانه . . . . . . . . . . . . . . . . نامیده میشود. 1
 

 کمینه کردن پنجره شود. برای . . . . . . . . . . . . . . . استفاده می Alt + Space + N( از کلید ترکیبی 2
 

 Startدکمه  میباشد.  WinKey( نام دکمه . . . . . . . . . . . . همان 3

 

 نمره( 6)تشریحی سواالت 

 مورد( 4)( پنج اندازه مختلف رایاته را نام ببرید.1

 ابر رایانه ها * رایانه های بزرگ * رایانه های کوچک * ریز رایانه ها * ریز کنترل ها  

 ( داده چیست و پس از پردازش به چه تبدیل میشود.2

 شوندداده از حقایق خام و اعداد که پس از پردازش به اطالعات تبدیل می  

 ( نرم افزار چیست؟3

 ایی در جهت به کارگیری سخت افزار تشکیل شده استه برنامه هایی هستند که از دستور العمل  

 ( پنجره جاری چیست؟4

 با باز کردن چند پنجره، آخرین پنجره که روی همه قرار میگیرد و قابل عملیات میباشد را پنجره فعال یا جاری میگویند.  

 ( وظیفه اصلی هر سیستم عامل چیست؟5

 یانه * اجرای برنامه کاربردیمدیریت منابع * ایجاد سهولت جهت کار با را  

 ( اجزای اصلی پنجره در ویندوز را نام ببرید.6

 قاب پنجره * نوار عنوان * دکمه بستن بیشینه کمینه * نوار منو * نوار ابزار * نوار ادرس  

 مودب باشید*شادی نسب
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