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 دقیقه 03مدت :  8:03ساعت شروع :  ای انهیرا یرسازیتصو  :رشته هنرستان کاردانش حجاب سومال س  

 03/0010/--تاریخ امتحان :   اولنوبت:  نام دبیر: سپیده احمدپور

 0010-19  :  یلیسال تحص 3918 کد رایانه ای:  یشهروند الكترونيك استاندارد مهارت:  یسواالت کتب

 : ینام و نام خانوادگ صفحه 0تعداد کل صفحه:  0-2/0/0/22/22استاندارد:  شماره

 بارم یشهروند الكترونيكسواالت  ردیف

0 

 ست؟یچ وتریعامل در کامپ ستمیس فهیوظ نیتر یاصل

 نرم افزارها نیارتباط ب یبرقرارب(  سخت افزارها نیارتباط ب یبرقرار الف( 2.0

 اطالعات یساز رهیذخد(  سخت افزار و کاربر نیارتباط ب یبرقرارج( 

2 

اطالعات را   عیتوز ایارتباط و  ره،یذخ ،یدستکار د،یکمک کننده به تول یاست که هر گونه فناور یعبارت کل کی.......... 

 2.0 .کند یم فیتوص

 آموزش از راه دورد(  انهیرا یفناور ج(  وری اطالعاتفناب(  وری ارتباطاتافن الف(

0 
 میلیون کاربر پیدا کرد؟ 03کدام فناوری به سرعت عمومیت یافت و در اندکی بیش از یکسال، 

2.0 
 کیف پول الکترونیکید(  آموزش از راه دورج(  دولت الکترونیکب(  پست الکترونیکی الف(

2 
 گزینه های زیر سخت افزار ارتباط محسوب می شود؟ کدام یک از

2.0 
 دیسک سختد(  مودم ج(  صفحه نمایش ب(  صفحه کلید  الف(

0 

 ؟می شودکدام یک از گزینه های زیر جزء نرم افزارهای سیستمی محسوب ن

 بانک اطالعاتیب(  یکمک یبرنامه ها الف( 2.0

 عامل ها ستمیسد(  یسیبرنامه نو یزبا نها یمترجم هاج( 

9 

 باشد. یاز شبکه ها م یشود و شبکه ا ی........... قلب عصر اطالعات محسوب م

 (Webوب ) ب( (Cyberspace) یمجاز یفضا الف( 2.0

 (IT) اطالعات یفناورد(  (Net) نترنتیا ج(

7 

، جزء کدام دسته از شوند یدر خودرو ها نصب م ژهیو یها پردازنده مثال، به عنوان یشده کوچک که برا یجاساز یوترهایکامپ

 رایانه ها هستند؟
2.0 

 (Microcomputers) ها انهیزرایرب(  (WorkStation) کوچک یها انهیرا الف(

 (Microcontrollersمیکروکنترلرها )د(  (Super Computersابررایانه ها ) ج(

8 

 باشد. یم .................به  ................ لیتبد ندیانجام فرا انه،یرا کیهدف 

 نرم افزار –داده ها ب(  اطالعات -داده ها الف(  2.0

 نرم افزار –اطالعات د(  داده ها –اطالعات ج( 

1 
 .دهد یرا انجام م برنامه ها یاجرا لیاز قب یاتیعمل ،عامل ستمیموجود در س یکیگراف ینمادها از کاربر با استفاده ،...........در 

2.0 
 رابط سخت افزاری د( رابط دستوری ج( یکیرابط گرافب(  رابط نرم افزاری الف(

03 

 سه جنبه توسعه رایانه کدام یک از گزینه های زیر است؟

 ی، تعامل و چندرسانه امتیکاهش ق  ب( متیسرعت، کاهش ق ، یچندرسانه االف(  2.0

 متیسرعت، کاهش ق ،یکوچک ساز د( یارتباط، تعامل و چندرسانه ا تیج( قابل

00 

 کدام یک از موارد زیر از وظایف اصلی سیستم عامل محسوب می شود؟

 یکاربرد یبرنامه ها یاجرا ب( انهیسهولت جهت کار با را جادیا الف( 2.0

 همه موارد د( منابع تیریمد ج(

 27.0 ع بارم جم
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 ای انهیرا یرسازیتصورشته:  صفحه دوم یشهروند الكترونيكاستاندارد مهارت:  یسواالت کتب ادامه  

 : ینام و نام خانوادگ 0010-19:  یلیسال تحص اولنوبت : 

 بارم یشهروند الكترونيك سواالتادامه  ردیف

02 
 ؟است برای انجام کارهای گرافیکیزیر  سیستم عامل هایکدام یک از 

2.0 
 هیچ کدام د( لینوکس ج( نتاشکیم ب( 7 ویندوز الف(

00 
 ظاهر می شود؟ Startبا استفاده از کدام یک از موارد زیر منوی 

2.0 
 موارد ب و ج د( Ctrl + Escج(  WinKeyب(  Ctrl + Alt الف(

02 

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد کادر محاوره ای صحیح است؟

2.0 

 .دارددازه، حداقل و حداکثر کردن وجود ان رییامکان تغ ،یمحاوره ا هایکادر در الف(

 .گردند یفعال م ندوزیو ماتیاز جمله تنظ مختلف یها طیمح ماتیانجام تنظ یبرا یمحاوره ا یکادرهاب( 

 شود، یمبرنامه مستقل محسوب  کی یکادر محاوره اج( 

 .است ییبرنامه اجرا کی یکادر محاوره ا د(

00 

 ؟ردیگ یعکس م زکاریفقط از پنجره فعال مزیر  از گزینه های یککدام 

 Alt + Print Screen  ب( Print Screen الف(  2.0

 Paint  د( Drawing area ج(

09 
 برای فعال کردن ناحیه کلیدهای ماشین حسابی کدام کلید را باید فشار داد؟

2.0 
 Scroll Lock د(  Num Lock ج(  Caps Lock  ب( Shift  الف(

07 

 کدام دسته کلیدهای زیر در صفحه کلید اختیاری هستند؟

 کلیدهای ماشین حسابیب(  کلیدهای مبدل الف( 2.0

 کلیدهای تابعید(  کلیدهای چند رسانه ای ج(

08 
 کدام یک از مشخصات زیر مربوط به مسیر ذخیره شدن فایل است؟

2.0 
 Location  د(  Accessed  ج(  Attributes  ب(  Modified   الف(

01 
 برای انتخاب فایل های مختلف بدون ترتیب معین از کدام کلید استفاده می شود؟

2.0 
 Tabد(  Shiftج(  Altب(  Ctrl الف(

23 
 است؟ Pasteکدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر مربوط به عمل 

2.0 
 Ctrl + Pد(  Ctrl + Vج(  Ctrl + Xب(  Ctrl + C الف(

20 
 از کدام حرف به بعد می توان برای نام گذاری درایوهای دیسک سخت استفاده کرد؟

2.0 
 D د(  C ج(  B ب( A  الف(

22 
 شود؟ یم ینگهدار یپوشه چه نوع اطالعات کیدر 

2.0 
 گزینه های الف و بد(  درایو ج( پوشه ب( فایل الف(

20 
 فایل متنی است؟کدام یک از پسوندهای زیر مربوط به 

2.0 
 html د(  MP2 ج(  PDF  ب( Jpg  الف(

22 
 است. به همراه جزئیات بیشتری ی فایل هاها نمایش لیستی نشانه................. 

2.0 
 List د(  Details ج(  Tile  ب( Small Icons  الف(

20 

 شود؟کدام گزینه برای ایجاد اتصال پرسرعت به اینترنت استفاده می 

 Wireless  ب( broadband (PPPOE) الف(  2.0

 Network  د( Dial-Up ج(

 00 بارمجمع  
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موفق باشید 

 ای انهیرا یرسازیتصو رشته:  سومصفحه  یشهروند الكترونيكاستاندارد مهارت:  یسواالت کتب ادامه  

 : ینام و نام خانوادگ 0010-19:  یلیسال تحص اولنوبت : 

 بارم یشهروند الكترونيكسواالت ادامه  ردیف

29 
 ، .............. می گویند.مرکزی که بتوان از طریق آن به شبکه جهانی اینترنت متصل شدبه 

2.0 
 ISP د(  ADSL  ج(  Wireless  ب( Dial Up   الف(

27 
 را مشخص می کند؟ نوع قرارداد ارسال صفحات، http://www.roshd.irکدام قسمت از آدرس 

2.0 
 ir  د(  roshd.ir    ج(  //:http ب( www     الف(

28 

 ؟نمی شود( محسوب Emailکدام یک از گزینه های زیر جزء مزایای سرویس پست الکترونیکی )

2.0 

 به اینترنت متصل باشد.باید فرستید گیرنده  یهنگامی که شما پیامی را مالف( 

 پیام را برای چندین نفر ارسال کرد. یکتوان همزمان  یم ب(

 های مختلف را نیز ارسال کرد. هم پروندتوان همراه پیا می ج(

 ندارد. یچندان ۀاستفاده از آن برای کاربر هزین( د

21 
 استفاده می شود؟ برای ارسال نامه دریافت شده برای افراد دیگرکدام گزینه 

2.0 
 Forward د(  Reply ج(  Move ب(  Spam الف( 

03 
 کدام دکمه در مرورگر برای بازسازی مجدد صفحه استفاده می شود؟

2.0 
 Favorite  د(  Refresh  ج(  History  ب( Home    الف(

00 
 ؟نمی شودکدام یک از گزینه های زیر جزء موتورهای جستجو محسوب 

2.0 
 Internet Explorer  د( AltaVista   ج( Google   ب( Yahoo  الف(

02 
 کدام گزینه در تنظیمات صفحه خانگی مرورگر، آدرس صفحه در حال حاضر فعال را به عنوان صفحه خانگی تعیین می کند؟

2.0 
 Home Page د(  Use Blank ج(  Use Default  ب( Use Current  الف(

00 
 را .............. می گویند. نرم افزار مرور اطالعات موجود در اینترنت

2.0 
 پایگاه اطالعاتی د( وب سایت ج( مرورگر اینترنت ب( موتور جستجو الف(

02 

 )از سمت چپ در نظر بگیرید.( کدام یک از گزینه های زیر شکل صحیح یک آدرس پست الکترونیکی است؟

 دامنهنام @خدمت دهنده ب( خدمت دهنده@نام کاربر  الف( 2.0

 نام دامنه@صندوق پستی د( نام کاربر@خدمت دهنده (ج

00 
 است؟ا( دانشگاه ه)آموزشی کدام پسوند نام دامنه های زیر مربوط به نوع پایگاه 

2.0 
 EDU  د(  COM   ج(  ORG   ب( GOV    الف(

09 
 یکی استفاده می شود؟ایجاد یک آدرس پست الکترون کدام گزینه برای 

2.0 
 Sign Off  د( Sign Out  (ج Sign In  ب( Sign Up  الف(

07 
 در پست الکترونیکی است؟ و هرزنامه ها یغاتیتبل ینامه هاکدام پوشه شامل 

2.0 
 Trash    د( InBox (ج Spam    ب( Drafts   الف(

08 
 هنگام ارسال نامه، کدام گزینه یک رونوشت پنهان برای اشخاص دیگر ارسال می کند؟

2.0 
 To    د( BCC (ج Subject    ب( CC   الف(

01 
 برای ذخیره آدرس پست الکترونیکی دوستان از کدام گزینه استفاده می شود؟

2.0 
 Send    د( Compose (ج Attachment    ب( Contacts   الف(

23 
 است؟ نرم افزار فشرده سازی فایلکدام یک از گزینه های زیر یک 

2.0 
 Paint    د( WinRAR (ج NotePad    ب( Calculator   الف(

 07.0 بارمجمع  

 033 جمع کل نمرات 
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 ای انهیرا یرسازیتصو رشته:  هنرستان کاردانش حجاب سومسال 

 اولنوبت:  نام دبیر: سپیده احمدپور

 03/0010/--امتحان :   خیتار 3918کد رایانه ای:  یشهروند الكترونيك  استاندارد مهارت: یکتبکليد آزمون 

 0010-19:    یلیسال تحص صفحه 0تعداد کل صفحه:  0-2/0/0/22/22استاندارد:  شماره

 بارم یشهروند الكترونيك سواالتپاسخ نامه  ردیف

 

 

 نمره می باشد. 033جمع کل نمرات و نمره  2.0 تستبارم هر  

 

 پاسخ ردیف پاسخ ردیف

 Cج(   20 سخت افزار و کاربر نیارتباط ب یبرقرارج(  0

 الف و ب یها نهید( گز 22 اطالعات یب( فناور 2

 PDFب(   20 یکیالف( پست الکترون 0

 Detailsج(   22 ج(  مودم 2

 broadband (PPPOE) الف(  20 یب( بانک اطالعات 0

 ISPد(   29 (Net) نترنتیج( ا 9

 //:http ب( 27 (Microcontrollers) کروکنترلرهاید( م 7

 ... الف( هنگامی که شما پیامی 28 اطالعات -الف( داده ها  8

 Forwardد(   21 یکیب( رابط گراف 1

 Refreshج(    03 متیسرعت، کاهش ق ،ید( کوچک ساز 03

 Internet Explorerد(   00 د( همه موارد 00

 Use Currentالف(   02 نتاشیب( مک 02

 نترنتیب( مرورگر ا 00 د( موارد ب و ج 00

 نام کاربر@ج( خدمت دهنده 02 ... انجام یبرا یمحاوره ا یب( کادرها 02

 EDUد(    Alt + Print Screen 00ب(   00

 Sign Upالف(   Num Lock 09ج(   09

 Spamب(     07 ج( کلیدهای چند رسانه ای 07

 BCCج(  Location 08د(    08

 Contactsالف(    Ctrl 01الف(  01

 WinRARج(  Ctrl + V 23ج(  23

 

 

 011 جمع نمرات


