 -1اولین رایانهٔ شناخته شده و پیشرفتهترین سیستم محاسباتی شناخته شده تا  ۰۲۲۲سال پیش است؟چرتكه
 -۰اولین کامپیوتر یا به قولی ماشین حساب تمام الكترونیک چه نام داشت ؟ انیا ك
 -3اولین کامپیوتر یا به قولی ماشین حساب تمام الكترونیک در چه سالی تولد شد؟1۴۹۱
 -۹تجارت الكترونیكی از گرایشهاي کدام رشته است؟ مهندسی فناوري اطالعات
 -5آنتن هایی که امواج را از شبكه هاي ارتباطی دریافت و به گوشی هاي تلفن همراه ارسال میكنند چه گویند؟bts
 -۱نخستین رایانهاي که در ایران به خانهها راه یافت؟کومودور ۱۹
 -7در کومودورهاي اولیه از چه وسیله اي براي ذخیره اطالعات استفاده میشد؟نوار کاست
 -8در کومودور از چه وسیله اي به عنوان نمایشگر استفاده مینمود؟تلویزیون معمولی
 -۴تمامی اجزاي کومودورها در کجا جاي داشت؟زیر صفحه کلید
 -1۲حافظه کومودور چقدر بود؟ ۱۹کیلو بایت
 -11سرعت پردازنده کومودور چقدر بود؟  1مگاهرتز
 -1۰پردازنده کومودور چند بیتی بود؟ 8بیتی
 -13سیستم عامل کومودور ها چه بود ؟ کمودور بیسیک ۰
 -1۹ویندوز  ۴5چه تاریخی عرضه شد؟1۴۴5
 -15ویندوز  ۴8چه تاریخی عرضه شد؟1۴۴8
 -1۱ویندوز  xpچه تاریخی عرضه شد؟۰۲۲1
 -17ویندوز ویستا چه تاریخی عرضه شد؟۰۲۲7
 -18ویندوز  7چه تاریخی عرضه شد؟۰۲۲۴
 -1۴ویندوز  8چه تاریخی عرضه شد؟۰۲1۰
 -۰۲ویندوز  1۲چه تاریخی عرضه شد؟۰۲1۹
 -۰1در کدام ویندوز منوي استارت حذف شده بود؟ویندوز 8و 1۲
 -۰۰اولین ویندوز مخصوص شبكه چه نام دارد؟ویندوز ۰۲۲۲
 -۰3پشتیبانی از  USBبراي اولین بار در کدام سیستمعامل بود؟ویندوز۴8
 -۰۹پشتیبانی از DVDبراي اولین بار در کدام سیستمعامل بود؟ویندوز۴8
 -۰5نام دیگر ویندوز ۴5؟ویندوز۹
 -۰۱مانیتور جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -۰7اسكنر جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۰8دسته بازي جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۰۴با چه دستگاهی میتوان اطالعات متنی و تصویري را به کامپیوتر وارد کرد؟اسكنر
 -3۲مانیتورهاي المپ کاتودي به چه معروفند؟CRT
 -31نام علمی مانیتورهاي قدیمی چه بود؟crt
 -3۰کدام مانیتور مصرف برق کمتري دارد؟Led
 -33معادل فارسی مانیتور  lcdچبیست؟ کریستال مایع
 -3۹کوچكترین نقطه برروي صفحه نمایش چیست؟پیكسل
 -35اسم کدام وسیله ورودي از اسم یک حیوان گرفته شده است؟ماوس
 -3۱به تعداد پیكسل موجود در صفحه نمایش چه گویند؟ریزولیشن()resolution
 -37اسكنرها از لحاظ شكل ظاهري به چند دسته تقسیم میشوند؟دو دسته

 -38پروژکتور جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -3۴چاپگر جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -۹۲هدفون جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -۹1بارکد خوان جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹۰وب کم جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹3پالتر جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -۹۹کارت خوان جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹5توپک جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹۱بلندگو جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟خروجی
 -۹7صفحه کلید جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹8ماوس جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -۹۴توچ پد جز ابزارهاي ورودي است یا خروجی؟ورودي
 -5۲از دستگاههاي ورودي که نیازي به نصب درایور ندارند؟ماوس و کیبرد
 -51سخت افزاري که هم ورودي و هم خروجی است؟تاچ اسكرین
 -5۰افزاري کوچک که میتوان با انگشتان یا کف دست چرخاند و اشارهگر را بر روي صفحه جابجا کرد؟ توپک
 -53معموال نقشه هاي ترسیمی با اتوکد را چگونه چاپ میكنند؟با پالتر
 -5۹منظور از کلیک در ماوس  ،فشار دادن کدام دکمه است؟دکمه چپ
 -55قطعهاي کوچک بین حروف G ،Hو Bروي بعضی از صفحه کلیدها که کار ماوس را انجام میدهد؟( Pointing Stickپو این تینگ اِس تیک)
 -5۱واژه کامپیوتر در چه سالی وارد زبان انگلیسی شد؟ 1۱۹۱میالدي
 -57کامپیوتر در چه سالی وارد ایران شد؟اوایل دهه 13۹۲شمسی
 -58براي مقابله با جرائم اینترنتی چه سازمانی تشكیل سافت؟پلیس سایبري
 -5۴نام دیگر رایانه هاي کیفی چیست؟ لپ تاپ
 -۱۲به کامپیوتر هاي شخصی اصطالحا چه گویند؟PC
 -۱1محافظ صفحه نمایش را چه گویند؟Screen Saver
 PC -۱۰مخفف چیست؟Personal computer
 -۱3به کارت گرافیک هایی که توسط کارخانه برروي مادر برد قرار میگیرند چه گویند؟آن بُرد
 -۱۹در چین به کامپیوتر چه میگویند؟ مغز برقی
 -۱5به کامپیوتر هاي بدون کیس چه میگویند؟ALL IN ONE
 -۱۱رایانههایی قادرند چندین برنامه را در آن واحد اجرا نمایند.این قابلیت را چه مینامند؟چندکارگی
 -۱7کدام دستگاه ورودي بیشتر براي مصارف طراحی ،گرافیک و اتوماسیون اداري استفاده میشود؟قلم نوري
 -۱8عملیات پردازش در کامپیوتر برروي کدام قسمت انجام میشود؟cpu
 -۱۴نام دیگر هارد دیسک را چه گویند؟دیسک سخت
 -7۲دیسک سخت جز حافظه هاي اصلی است یا فرعی؟فرعی
Cpu -71از چند قسمت تشكیل یافته؟۰قسمت
 -7۰عملیات محاسبه در کدام قسمت  cpuانجام میشود؟ALU
 -73کدام قسمت  cpuوظیفه کنترل را برعهده دارد؟CU
 -7۹سخت افزاري که برد مدار چاپی بهمراه حافظه و یک پردازنده اختصاصی است؟کارت گرافیک

 -75سخت افزاري که میتوان شبكه هاي تلوزیون را در کامپیوتر بدون نیاز به اینترنت مشاهده کرد؟کارت tv
 -7۱کدام سخت افزار وظیفه تبدیل و انتقال فایل هاي صوتی به پخش کننده صدا را دارد؟ کارت صدا
 -77نام دیگر فالپی دیسک چیست؟دیسک نرم
 -78نام دیگر سی دي و دي وي دي چیست؟دیسک سخت
 -7۴اولین انقالب عظیم در دیسكتهاي ذخیره سازي ابداع چه دیسكهایی بود؟فالپی
 -8۲جعبه اي فلزي که قطعات اصلی یک کامپیوتر را در خود جاي می دهد؟کیس
 -81کدام قسمت کامپیوتر در عملكرد آن هیچ نقشی ندارد؟کیس
 -8۰هاردهاي کوچكی که از طریق پورت  USBبه رایانه متصل شوند چه نام دارند؟ اکسترنال یا Portable
 -83هارد  ssdاز چه درگاهی براي انتقال داده ها استفاده میكند؟(sataساتا)
 -8۹فلش با حجم خیلی باال را چه گویند؟هارد اکسترنال
 -85سخت افزارهاي اکسترنال از طریق چه پورتی به کامپیوتر وصل میشوند؟USB
 -8۱ولتاژ پورت  usbچند ولت است؟5ولت
 -87چاپگرها بر اساس مكانیزم عملكردشان به چند نوع تقسیم میشوند؟ضربه اي و غیر ضربه اي
 -88چاپگرهاي قدیمی با کدام پورت به کامپیوتر وصل میشدند؟پورت موازي
 -8۴چاپگرهاي جدید با کدام پورت به کلمپیوتر وصل میشوند؟پورت usb
 -۴۲کدام چاپگرها براي چاپ تصاویر مناسب نیستند؟ماتریس نقطه اي
 -۴1چاپگري که با پرتاب ذرات جوهر بر کاغذ نقش ایجاد میکند؟جوهر افشان
 -۴۰کدام نوع از چاپگرها داراي صداي باال و کیفیت پایین هستند؟سوزنی
 -۴3منبع تامین رنگ در چاپگرها چه نام دارد؟کارتریج یا تونر
 -۴۹کدام کارتریج ها اگر مدت زیادي استفاده نشوند خشک و بی مصرف میشوند؟کارتریج هاي جوهري
 -۴5چاپگرهاي 3کاره چه قابلیتی دارند؟پرینت،کپی،اسكن
 -۴۱براي تبدیل عدد از مبناي  1۲به مبناي  ۰چه عملیاتی باید انجام داد؟تقسیم متوالی به۰
 -۴7اعداد چند ارزش دارند؟۰ارزش
 -۴8ارزش هاي اعداد را نام ببرید؟ارزش مطلق و ارزش مكانی
 -۴۴بزرگی و کوچكی اعداد با چه ارزش انها مقایسه میشود؟ارزش مطلق
 -1۲۲حرف  Aدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟1۲
 -1۲1حرف  Bدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟11
 -1۲۰حرف  Cدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟1۰
 -1۲3حرف  Dدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟13
 -1۲۹حرف  Eدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟1۹
 -1۲5حرف  Fدر مبناي  1۱معادل چه عددي در مبناي  1۲است؟15
 -1۲۱هرگونه دریافت اطالعات از اینترنت به کامپیوتر کاربر را چه میگویند؟download
 -1۲7هرگونه ارسال اطالعات از کامپیوتر کاربر به اینترنت را چه میگویند؟upload
 -1۲8محلی که صفحات و محتویات وب سایت در اینترنت بارگزاري میشوند را چه مینامند؟هاست
 -1۲۴معیار سنجش فضاي رم چیست؟مگابایت
 -11۲معموال فضاي فلش مموري ها را با چه معیاري میسنجند؟گیگا بایت
 -111به برنامه اي که سخت افزار سیستم را هنگام روشن شدن چک کند چه گویند؟post

 -11۰اصطالحا به حافظه هاي پایدار چه گویند؟ROM
 -113اصطالحا به حافظه هاي ناپایدار چه گویند؟RAM
 -11۹سریعترین نوع رم ( )RAMچیست؟ddr3
 -115اولین نسل رم هاي کامپیوتري چه نام داشتند ؟ sdram
-11۱سرعت رم هاي  ddrچند برابر  sdramبودند؟۰برابر
 -117کدام رم ها بیشتر براي نیازهاي بازار بازي هاي کامپیوتري به بازار ارائه شد؟ddr۰
 -118آیا مادربردي که رم  ddr3را پشتیبانی میكند میتوان رم  ddr۰را هم متصل کرد؟ خیر
 -11۴کم مصرفترین حافظه رم کدام است؟ddr3
 -1۰۲در کدام حالت از خنک کننده هاي کارت گرافیک فن وجود ندارد؟خنک کننده پسیو
 -1۰1در کدام حالت از خنک کننده هاي کارت گرافیک از فن استفاده میشود؟خنک کننده اکتیو
 -1۰۰کمپانی هاي عضو اتحادیه ( DVD FORUMدي وي دي فوروم) چه عالمتی برروي محصوالت خود قرار میدهند؟ ( -منفی)
 -1۰3کمپانی هاي عضو اتحادیه ( Allianceاِ الینس) چه عالمتی برروي محصوالت خود قرار میدهند؟ ( +پالس یا جمع)
 -1۰۹به مجموعهاي از اجزاي الكترونیكی در یک مدار مجتمع که وظیفهٔ مدیریت جریان دادهها بین پردازنده ،حافظه و قسمتهاي جانبی را بر عهده
دارند چه گویند؟چیپست
 -1۰5وسیلهاي براي خنککاري با هوا است؟( Finفین) یا گرما گیر
 -1۰۱آیا گرماگیر یا فین همان فن ( )fanاست؟ خیر
 -1۰7در کامپیوتر هاي قدیمی براي مدیریت تمام اتفاقات موجود در کامپیوتر از یک پردازنده به همراه چند چیپست بزرگ و اصلی استفاده
میشود؟۰چیپست
 -1۰8اصطالحا به چیپست هاي اصلی و بزرگ در کامپیوتر هاي قدیمی چه میگفتند؟پل شمالی و پل جنوبی
 -1۰۴چیپستی که مستقیما به  cpuوصل و وظیفه هماهنگی بین رم و  cpuو کارت گرافیک و  cpuرا برعهده دارد چه گویند؟پل شمالی
 -13۲ارتباط بین پرتهاي ورودي و خروجی با  cpuبرعهده کدام چیپست است؟پل جنوب
 -131کدام چیپست در سیستمهاي امروزي حذف و داخل خود  cpuجاسازي شده؟پل شمالی
 -13۰تا سال  ۰۲۲۲چند شرکت اصلی تولید کننده چیپست وجود داشت؟3شرکت
 -133آیا تولید کننده مادر برد ارتباطی با تولید کننده چیپست دارد؟خیر
 -13۹اینتل از چه سالی از الگوي ( Core iکور آي) براي نامگذاري پردازنده هاي خود استفاده کرد؟۰۲۲8
 -135چیپست هاي نسل نِهالِم با چه عددي شروع میشوند؟5
-13۱چیپست هاي نسل سِندي بریج با چه عددي شروع میشوند؟۱
 -137چیپست هاي نسل آي وي بریج با چه عددي شروع میشوند؟7
 -138چیپست هاي نسل برود وِل ( )broadwellو هِز ول ( )haswellبا چه عددي شروع میشوند؟8
 -13۴چیپست هاي نسل چیپست هاي ( haswell refreshهزول ریفرش) با چه عددي شروع میشوند؟۴
 -1۹۲سرعت باس چیپست هاي نِهالِم چند است؟۰گیگا بایت در ثانیه
 -1۹1سرعت باس چیپست هاي سندي بریج چند است؟۹گیگا بایت در ثانیه
 -1۹۰سرعت باس چیپست هاي آي وي بریج چند است؟۹گیگا بایت در ثانیه
 -1۹3سرعت باس چیپست هاي  broadwellچند است؟۹گیگا بایت در ثانیه
 -1۹۹سرعت باس چیپست هاي ( haswell refreshهزول ریفرش) چند است؟8گیگا بایت در ثانیه
 -1۹5در پردازنده هاي اینتل پردازنده مناسب سرورها که گرانترین نوع پردازنده ها هستند با چه حرفی شناسایی میشود؟X
-1۹۱در اینتل پردازنده هاي محبوب دوستداران بازي هاي کامپیوتري با چه حرفی مشخص میشود؟Z

 -1۹7ارزانترین نوع پردازنده هاي اینتل با چه حرفی مشخص میشوند؟ Bو Q
 -1۹8بین پردازنده هاي Q85و B85کدام بهتر هستند؟Q85
 -1۹۴سرعت خواندن و نوشتن در  USB 3وابسته به کدام سخت افزار است؟سی پی یو
 -15۲اصلیترین بخش یک رایانه که کار آن کنترل کردن پردازشگر مرکزي و ارتباط دادن آن با قسمتهاي دیگر است؟مادر برد
 -151تخته مداري الكتریكی که بخشهاي گوناگون بر روي آن سوار میشوند؟مادر برد
 -15۰شكاف هایی که مودم و کارت شبكه برروي مادر برد وصل میشوند چه گویند؟شكاف توسعه
 -153حافظهءاصلی کامپیوتر چه نام دارد؟ رم ()RAM
 -15۹هدف اصلی رم ( )RAMچیست؟افزایش سرعت پردازش
 -155برنامه براي اجرا شدن در کدام حافظه قرار میگیرد؟Ram
-15۱کدام حافظه  romرا با اشعه فرابنفش میتوان پاك کرد؟EPROM
 -157کدام حافظه  romرا با پالس الكتریكی میتوان پاك کرد؟EEPROM
 -158از کدام دسته از RAMها در حافظه کش استفاده میشود؟SRAM
 -15۴در کدام دسته از RAMها اطالعات باید مرتب تجدید شود تا از بین نروند؟DRAM
 -1۱۲کدام نوع حافظه ها نمیتوان مستقیم با  cpuکار کنند؟حافظه هاي جانبی
 -1۱1براي خواندن و نوشتن در حافظه هاي نوري از چه تكنولوژي استفاده میشود؟اشعه لیزر
 -1۱۰ظرفیت متداول ترین فالپی دیسک ها چقدر است؟ 1.۹۹مگ
 -1۱3رایانه هاي شخصی جز کدام دسته از کامپیوتر هاست؟ریز رایانه ها
 -1۱۹با قطع جریان برق چه اتفاقی به اطالعات داخل حافظه رم می افتد؟اطالعات پاك میشود
-1۱5حافظه  ROMچه نوع حافظه اي است؟حافظه فقط خواندنی
 -1۱۱سی دي جز چه نوع حافظه اي است؟ROM
-1۱7اطالعات چه نوع حافظه اي فقط یكبار توسط کارخانه سازنده در آن نوشته می شوند؟ROM
-1۱8حافظه هایی که درون  cpuتعبیه شده اند چه نامیده میشوند؟ریجستر
-1۱۴حافظه هاي ساتا چه مزیتی دارند؟ سرعت باالي انتقال اطالعات
 -17۲اولین کامپیوتر چه زمانی اختراع شد؟جنگ جهانی دوم
 -171در چه روشی از خاموش کردن کامپیوتر اطالعات  RAMداخل هارد ذخیره میشوند؟ hibernate
 -17۰به چه طریقی میتوان کامپیوتر را خاموش موقت کرد؟Standby
 -173راه اندازي مجدد کامپیوتر را گویند؟ restart
 -17۹کلیک برروي نام یک فایل انتخاب شده معادل چه عملی است؟Rename
 -175عملیاتی در راست کلیک تصویر،که ان را پشت زمینه دسكتاپ میكند؟set as desktop background
 -17۱در کدام خصوصیات راست کلیک میتوان حجم فایل را دید؟properties
 -177عملی که هارد را مجددا پارتیشن بندي کند؟FDISK
 -178حداکثر چند درایو در ویندوز میتوان ایجاد کرد؟۰3
 -17۴درایو  Aمختص چیست؟فالپی دیسک
 -18۲پیكان سفید رنگ در ویندوز که حرکت میكند و براي انتخاب استفاده میشود را چه گویند؟نشانگر ماوس
 -181نوار باریک پایین دسكتاپ را چه نامند؟taskbar
 -18۰حرکت دادن مأوس در حالی که دکمه چپ را فشرده ایم چه نام دارد؟drag
 -183با نگه داشتن ماوس بروي ایكن توضیحاتی نمایش داده میشود به ان چه گوییم؟tool tip

 -18۹قانون نامگذاري فایل با پوشه یكی است؟بله
 -185استفاده از فاصله در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -18۱استفاده از عدد در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -187استفاده از عالمت سوال (?) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیر مجاز
 -188استفاده از عالمت ضرب (*) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -18۴استفاده از عالمت کوچكتر(<) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -1۴۲استفاده از عالمت تقسیم یا اسلش ( )/در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -1۴1استفاده از عالمت جمع ( )+در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴۰استفاده از عالمت آکوالد ({) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴3استفاده از عالمت کروشه (]) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴۹استفاده از عالمت منها ( )-در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴5استفاده از عالمت خط زیر (_) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴۱استفاده از عالمت مساوي (=) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴7استفاده از عالمت سیمی کلون (;) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -1۴8استفاده از عالمت کوتیشن (") در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -1۴۴استفاده از عالمت دو نقطه ( ):در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -۰۲۲استفاده از عالمت ورتیكال بار (|) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -۰۲1استفاده از عالمت بک اسلش (\) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 -۰۲۰استفاده از عالمت پرانتز در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲3استفاده از عالمت اند (&) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲۹استفاده از عالمت توان (^) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲5استفاده از عالمت درصد ( )%در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
-۰۲۱استفاده از عالمت دالر ( )$در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲7استفاده از عالمت شارپ ( )#در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲8استفاده از عالمت اَت ساین (@) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰۲۴استفاده از عالمت تعجب (!) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰1۲استفاده از عالمت تقریب (~) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰11استفاده از عالمت کوتیشن (") در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 -۰1۰آیكون برنامه هاي کاربردي توسط چه کسی طراحی میشود؟سازندگان آن
 -۰13بهترین شیوه رمز دهی چیست؟ترکیبی
 -۰1۹بدترین شیوه رمزدهی چیست؟عدد
 -۰15شاخه براي نگهداري فایل هاي موقت ویندوز و برنامه مورد استفاده قرار می گیرد؟temp
 -۰1۱اکثر اپلیكیشن ها ،تنظیمات خود را در چه قسمتی از ویندوز ذخیره میكنند؟ ریجستري
 -۰17براي باز کردن پوشه  tempاز چه دستوري در  runاستفاده میكنیم؟%temp%
 -۰18در ویندوز پسوند هر فایل با چه چیزي مشخص میشود؟نقطه
 -۰1۴کدام قسمت تصویر بک گراند دسكتاپ را تمام صفحه نمایش میدهد؟strech
 -۰۰۲اجراي خودکار  cdرا چه گویند؟اتوران ()auto run

 -۰۰1اگر پسوند فایلی براي ویندوز ناشناخته باشد و بخواهیم انرا اجرا کنیم چه اتفاقی میافتد؟پنجره  open whitباز میشود
 -۰۰۰در عمل جستجو داخل ویندوز اگر نام فایل بخاطر نداشته باشیم از چه الگویی استفاده میكنیم؟ستاره
 -۰۰3فرمانundoچه کاري میكند؟لغو آخرین دستور اجرا شده
 -۰۰۹توسط چه پنجره اي ساختار درختی پوشه نمایش داده میشود؟windows Explore
 -۰۰5امن ترین و قوي ترین سیستم فایل براي ویندوزهاي ویستا چیست؟NTFS
-۰۰۱سیستم فایل  ntfsجایگزین کدام سیستم فایل شد ؟ HPFS
 -۰۰7جدول تخصیص فایل یا سیستم فایل سیستمعامل داس چه بود؟ fat
 -۰۰8در سیستم فایل  fatاسم هر فایل متشكل از چند کاراکتر میتواند باشد ؟11
 -۰۰۴معموال آیكن شورت کات چه شكلی است؟فلش کوچكی در کوشه سمت چپ دارد
 -۰3۲از چه برنامه اي براي پاك کردن فایل هاي غیر ضروري استفاده میكنیم؟ disk cleanup
 -۰31براي نصب یک سخت افزار جدید از داخل کنترل پنل کدام قسمت را انتخاب میكنیم؟device manager
 -۰3۰در ویندوز  7وقتی ویندوز به مشكلی برمی خورد کدام قسمت فعال شده و اعالم مشكل میكند؟ Action Center
 -۰33برسی و اعالم نیاز ویندوز جهت آپ دیت ( )updateاز وظایف کدام قسمت در ویندوز  7است؟Action Center
 -۰3۹در ویندوز  7در تنظیمات  uacگزینه ( Always notifyاولویز نوتی فاي) چه نوع حالتی است؟سخت گیرانه ترین
 -۰35براي اینكه در هر کاري سیستم عامل  7از کاربر اجازه بگیرد  uacرا در چه وضعیتی باید قرار دهیم؟سخت گیرانه یا Always notify
-۰3۱وظیفه  Disk Defragmenterدر سیستم عامل چیست؟ یكپارچه سازي هارد
 -۰37گزینه ( Troubleshootingترابل شوتینگ) در کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟عیب یابی و ارائه راهكار
 -۰38گزینه  Administrative Toolsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ نظیمات مدیریتی کامپیوتر
 -۰3۴کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7براي تغییر تنظیمات پیش فرض دستگاه هاي CD ، DVDو پلیر ها براي پخش آهنگ و ویدیو است؟ اتو
پلی()AutoPlay
 -۰۹۲کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7میتواند از تمام فایل ها و تنظیمات مربوط به ویندوز پیشتبان گیري کند؟Backup And Restore
 -۰۹1گزینه  BitLocker Drive Encryptionدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ رمز گذاري روي درایو هاي هارد
 -۰۹۰کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7براي تغییرات پیشرفته رنگ مانیتور ،پرینتر و اسكنر بكار میرود؟ Color Management
 -۰۹3کدام گزینه درکنترل پنل ویندوز 7وظیفه مدیریت گواهینامه هاي مربوط به سایت هاي پرداخت را دارد؟( Credential Managerکري دِنتی
آل منِیجر)
 -۰۹۹گزینه  Date And Timeدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تنظیم ساعت و تاریخ
 -۰۹5کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7وظیفه تغییر برنامه هاي پیش فرض ،که هر فایلی با چه برنامه اي باز شودرا دارد؟Default Program
-۰۹۱گزینه  Displayدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تنظیمات صفحه نمایش
 -۰۹7تنظیمات مربوط به نمایش فایل ها و پوشه ها در کنترل پنل ویندوز  7از چه گزینه اي در دسترس است؟ Folder OPtions
 -۰۹8فونت هاي ویندوز در کدام قسمت کنترل پنل قرار دارند؟fonts
 -۰۹۴اگر صفحه کلید نداشته باشیم با کدام گزینه در کنترل پنل میتوان صفحه کلید مجازي را فعال کرد؟Ease of Access Center
 -۰5۲گزینه (narratorنِ رِي تور) در  Ease of Access Centerچه کاري انجام میدهد؟ خواندن
 -۰51در چه حالتی از گزینه (narratorنِ رِي تور) در  Ease of Access Centerاستفاده میكنیم؟مانیتور نداشته باشیم
 -۰5۰کدام گزینه در  Ease of Access Centerبراي افرادي که داراي بینایی ضعیفی هستند کاربرد دارد؟( magnifierمَگنِ فایر)
 -۰53گزینه (Speech Recognistionاس پيچ ريكگ نيشن) در کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ ورود دستور با میكروفن
 -۰5۹گزینه آموزش درباره ویژگی هاي ویندوز و نحوه استفاده از آن در کنترل پنل ویندوز  7کدام است؟Getting Start
 -۰55کدام گزینه براي چگونگی فهرست بندي آیتم هاي ویندوز براي جستجوي سریعتر در کنترل پنل ویندوز  7بكارمیرود؟Indexing Options

-۰5۱گزینه  Internet Optionsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تنظیمات نمایش و اتصاالت اینترنت
 -۰57تنظیمات مربوط به صفحه کلید در این قسمت قرار دارد؟Keyboard
 -۰58گزینه  Locations And Other Sensorsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تنظیمات سنسور ها
 -۰5۴تنظیمات مربوط به ماوس در این قسمت قرار دارد ؟Mouse
 -۰۱۲کنترل خانواده بر عملكرد کودکان ،قفل گذراي و ایجاد محدودیت در قسمت هاي مختلف ویندوز در کدام قسمت کنترل پنل ویندوز  7میباشد؟
Parental Control
-۰۱1گزینه  Performance Informations And Toolsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ اطالعاتی در مورد عملكرد و سرعت سیستم
-۰۱۰شخصی سازي محیط دسكتاپ ویندوز را چه گویند؟( Personalizationپرسونالي زيشن)
-۰۱3گزینه  Phone And Modemدر کنترل پنل ویندوز چه کاربردي دارد؟ نصب و تنظیمات مودم دیال آپ
-۰۱۹گزینه  Power Optionsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ کنترل مصرف انرژي کامپیوتر
-۰۱5گزینه  Region And Languageدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تغییر و افزودن زبان
 -۰۱۱گزینه اي که تنظیمات مربوط به کارت صدا و افكت هاي ویندوز در کنترل پنل ویندوز  7را شامل است؟Sound
-۰۱7گزینه اي در کنترل پنل ویندوز  7که براي همگام سازي فایل ها بین کامپیوتر شما و پوشه هاي شبكه بكار میرود؟( Sync Centerسينك
سنتر)
 -۰۱8اطالعات درباره کامپیوتر و تنظیمات سخت افزار در این قسمت از کنترل پنل ویندوز قرار دارد ؟System
-۰۱۴گزینه  Taskbar And Start Menuدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ تنظیمات منو استارت و نوار تسكبار
 -۰7۲راهنماي جامع براي حل مشكالت پیش آمده در ویندوز کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7است؟( Troubleshootingترابلی شوتینگ)
 -۰71گزینه  Windows Defenderدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟ محافظ ویندوز از نرم افزار هاي جاسوسی
 -۰7۰گزینه  adobe Gammaدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردي دارد؟کالیبره کردن مانیتور
 -۰73مطابق کردن رنگ مانیتور با رنگ خروجی چاپگرها را اصطالحا چه گویند؟ کالیبره کردن
 -۰7۹جهت دسترسی به تنظیمات کارتهاي شبكه در قسمت  Network and Sharing Centerاز کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
change adapter settings
 -۰75جهت مدیریت تنظیمات اشتراك گذاري شبكه در قسمت  Network and Sharing Centerاز کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
change Advanced sharing settings
 -۰7۱براي مشاهده پیش نمایش چاپ از چه گزینه اي استفاده میكنیم؟ print preview
 -۰77براي ارسال یک فایل با ایمیل از چه گزینه اي استفاده میكنیم؟atachment
 -۰78نامه الكترونیكی که بدون درخواست گیرنده و براي افراد بیشمار فرستاده شود را چه گویند؟spam
 -۰7۴براي پاسخ به یک ایمیل از چه گزینه اي استفاده میكنیم؟replay
 -۰8۲به صفحه وبی که با اجرا شدن مرورگر ظاهر میشود چه گویند؟Home page
 -۰81مرورگر وب معروف شرکت ماکروسافت؟ایكس پلورر explorer
 -۰8۰مرورگر وب معروف شرکت گوگل؟کروم
 -۰83مرورگر وب معروف شرکت موزیال؟فایر فاکس
 -۰8۹مرورگر وب معروف شرکت اپل؟  Safariسفري
 -۰85مرورگر وب معروف شرکت اپرا سافتور؟ اپرا
 -۰8۱آیكن کدام مرورگر ترکیبی از روباه با کره زمین است؟فایرفاکس
 -۰87آیكن کدام مرورگر حرف  eبرنگ آبی است؟ ایكس پلورر explorer
 -۰88ایكن کدام مرورگر به شكل یه قطب نما است؟ Safariسفري

 -۰8۴ایكن کدام مرورگر به شكل  oقرمز است؟ operaاپرا
 -۰۴۲ترکیب دکمه هاي  altو کلید جهت چپ چه عملیاتی را انجام میدهند؟نمایش صفحه قبل
 -۰۴1ترکیب کدام کلید با اعداد موجب حرکت بین تب هاي مرورگر است؟Ctrl
 -۰۴۰براي بستن تب جاري در مرورگر از ترکیب چه کلیدهایی باید استفاده کرد؟Ctrl , f۹
 -۰۴3با ترکیب چه کلیدهایی تب هاي بسته شده را دوباره میتوان باز کرد؟Ctrl , hift , T
 -۰۴۹براي باز کردن تب جدید داخل یک مرورگر از چه ترکیبی استفاده میشود؟؟Ctrl , T
 -۰۴5کدام کلید مرورگر را تمام صفحه نمایش میدهد؟f11
 -۰۴۱با کدام کلید ادرس بار مرورگر فعال و اماده تایپ میشود؟f۱
 -۰۴7با ترکیب چه کلیدهایی عبارات  wwwبه ابتدا و  comبه انتهاي ادرس وارد شده در مرورگر اضافه میشود؟Ctrl , enter
 -۰۴8به آدرس اینترنتی وب سایت چه گویند؟url
 Xor -۰۴۴یک و صفر چیست؟یک
 Xor -3۲۲یک و یک چیست؟صفر
 -3۲1ظرفیت دیسک به چه چیزي بستگی دارد؟چگالی داده
 -3۲۰کنار ساعت دو کامپیوتر هستند و روشن و خاموش میشوند این آیكن نشانه چیست؟اتصال به اینترنت
 -3۲3به امواج الكتریكی مزاحمی که سبب اختالل در انتقال داده ها شود چه میگویند؟ نویز
 -3۲۹متلب چه نوع نرم افزاري است؟محاسباتی برنامه نویسی
 -3۲5مِیپِل ( )Mapleچه نوع نرم افزاري است؟ ریاضی
-3۲۱متمتیكا ( )Mathematicaچه نوع نرم افزاري است؟ جبري ریاضی
 -3۲7نرم افزاري که براي تایپ  ،صفحه آرایی کتب و مجالت به کار می رود چه نامیده می شود ؟ واژه پرداز word processor
 -3۲8کدام کلید یک عملیات یا عمل را  cancelو یا یک پنجره پیغام را حذف میكند؟Escape
 -3۲۴براي باز کردن فایل فشرده از چه دستوري باید استفاده کرد؟Extract
 -31۲کوچكترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر؟بیت
3۰ -311بیت چند بایت است؟۹بایت
 -31۰یک گیگ چند بایت است؟1۲۰۹بایت
 -313هر کاراکتر در کدگذاري  ASCIIدرچند بیت ذخیره میشود؟8بیت
 -31۹نرم افزاري رایگان که بصورت چند روزه براي تست میتوان از آن استفاده کرد؟Shareware
 -315به درگاهی براي رد و بدل کردن اطالعات بین دو کامپیوتر چه میگویند؟پورت
 -31۱هرگونه اطالعاتی که از طریق ورودي به درون کامپیوتر وارد می شود چه گویند؟داده
 -317به نتیجه اي که حاصل پردازش صورت گرفته بر روي داده ها می باشد چه گویند؟اطالعات
 -318تعداد نقاط موجود در یک اینچ از تصویر را چه گویند؟وضوح تصویر
 -31۴صفحه کلید مجازي را چه گویند؟on screen keyboard
 -3۰۲در کامپوترهاي قدیمی صفحه کلید ها با چه درگاهی به کامپیوتر وصل میشدند؟ps۰
 -3۰1رنگ درگاه  ps۰ماوس چه رنگی است؟سبز
 -3۰۰رنگ درگاه  ps۰صفحه کلید چه رنگی است؟بنفش
 -3۰3کدام درگاه اتصال میتواند به عنوان منبع تغذیه دستگاه متصل شده نیز استفاده شود؟USB
 -3۰۹رابط براي انتقال غیر فشرده همزمان صوت و تصویر به صورت دیجیتال چیست؟HDMI
 -3۰5کابل  HDMIدر چه سالی ابداع شد؟ اواخر ۰۲۲۰

-3۰۱پورت  HDMIنوع  Aداراي چند پین است؟ 1۴
 -3۰7پورت  HDMIنوع  Bداراي چند پین است؟ ۰۴
 -3۰8پورت  HDMIنوع  Cداراي چند پین است؟ 1۴
 -3۰۴پورت  HDMIنوع  Dداراي چند پین است؟ 1۴
 -33۲پهناي باند پورت  HDMIنوع  Aچند است؟ ۹.۴5گیگابیت در ثانیه
 -331پورت  HDMIنوع  Aچند کانال صوتی دارد؟ 8کانال صوتی
 -33۰پهناي باند پورت  HDMIنوع  Bچند است؟  18گیگابیت در ثانیه
 -333پورت  HDMIنوع  Bچند کانال صوتی دارد؟ 3۰کانال صوتی
 -33۹دستگاهی که سیگنال را دریافت و به اطالعات قابل استفاده تبدیل میکند؟گیرنده
 -335دستگاهی که اطالعات را دریافت و به سیگنال استفاده تبدیل میکند؟فرستنده
-33۱سیگنال ها به چه روشهایی ارسال میشوند؟آنالوگ و دیجیتال
 -337شخصی است که وظیفه نگهداري از سختافزار و نرمافزار رایانههاي شبكه را برعهده دارد؟مدیر شبكه
 -338جدولی که در یک مسیریاب یا یكی از کامپیوترهاي شبكه ،ذخیره شده و شامل لیست مسیرهاي دسترسی به مقاصد مشخصی از شبكه
باشد؟جدول مسیر یابی
 -33۴به سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شبكه چه گویند ؟ ISMS
 -3۹۲محلی است که مانیتورینگ و مدیریت شبكه هاي کامپیوتري در آن انجام می گردد چه گویند؟ مرکز عملیات شبكه
 -3۹1مرکز عملیات شبكه به اختصار به چه معروف است؟ناك
 -3۹۰مجموعهاي از ابزارها که کلیه اتفاقات رخ داده در شبكه را جمع آوري و در جهت یافتن تهدیدات امنیتی بررسی نماید چه گویند ؟ سیستم
مدیریت تهدید
 -3۹3شبكهاي است که اطالعات آن از طریق یک شبكه عمومی مانند اینترنت جابهجا اما با استفاده از الگوریتمهاي رمزنگاري و با احراز هویت این
شبكه خصوصی مجازي
ٔ
ارتباط هم چنان اختصاصی باقی میماند؟
استفاده غیرمجاز به سیستم را برعهده دارد؟ سامانههاي تشخیص نفوذ
ٔ
وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه
ٔ
 -3۹۹سامانه اي که
 -3۹5سامانههاي تشخیص نفوذ سخت افزاري است یا نرم افزاري؟هردو
 -3۹۱نفوذ به شبكه چند دسته هستند؟دو دسته
 -3۹7انواع نفوذ به شبكه را نام ببرید؟ داخلی و خارجی
 -3۹8به آن دسته از نفوذهایی که توسط افراد مجاز و یا غیرمجاز از خارج شبكه به درون شبكهٔ داخلی صورت میگیرد چه گویند؟نفوذ خارجی
 -3۹۴به نفوذي که توسط افراد مجاز در سیستم رخ دهد چه گویند؟نفوذ داخلی
 -35۲عملیات کنترل ورود و خروج به شبكه توسط چه سیستمی بررسی و ذخیره میشود؟سیستم الگ
 -351ابزار اندازهگیري ،جمعآوري ،پردازش و گزارش از اطالعات وب براي هدف درك و بهینهسازي کاربردهاي آن را چه گویند؟آنالیز وب
 -35۰یک نوع از فیلتر بستهها در شبكههاي کامپیوتري که عالوه بر بخش هِدر ،بخش دیتاي بستهها را نیز در شبكه براي وجود اطالعات نامناسب بر
اساس معیارهاي از پیش تعریف شده بررسی میکند؟ بازرسی ژرف بستهها
 -353یكی از محبوبترین روشهایی که نفوذگران براي تشخیص سرویسهاي راهاندازي شده در یک میزبان هدف استفاده میکنند؟پویش پورت
 -35۹برنامهاي رایانهاي یا قطعهاي سختافزاري که بتواند به رهگیري و ضبط جریان اطالعات در یک شبكه یا بخشی از یک شبكهٔ رایانهاي
بپردازد؟بویشكر
 -355براي ارسال سیگنال به فواصل دور بهتر است از چه دستگاهی در شبكه استفاده کرد؟تكرار کننده
 -35۱وجود چه سخت افزاري جهت اتصال یک کامپیوتر به شبكه ضروري است؟کارت شبكه
 -357دستگاهی که سیگنالی را گرفته و بدون انجام هیچ عملیاتی برروي آنها،ان را دوباره ارسال میكند؟تكرارکننده

 -358اعدادي که از ۲و 1تشكیل شدند و بیانگر اطالعات در کامپیوتر هستند؟اعداد دودویی یا باینري
 -35۴اولین کامپیوتر ها به چه منظور اختراع شدند؟ماشین حساب
 -3۱۲خروجی اولین کامپیوترها چه ساختاري داشت؟با المپ خالء
-3۱1بارزترین ویژگی رایانههاي نسل دوم چه بود؟استفاده از ترانزیستور
-3۱۰بارزترین ویژگی رایانههاي نسل سوم چه بود؟استفاده از آي سی
 -3۱3ساخت کامپیوتر هاي شخصی از چه نسلی از رایانه ها آغاز شد؟نسل چهارم
-3۱۹سرعت  adslبر چه واحدي است؟ کیلوبیت بر ثانیه
-3۱5سرعت پورت  USBبا چه واحدي است؟مگابیت بر ثانیه
 -3۱۱واحد اندازه گیري سرعت  cpuچیست؟مگاهرتز
-3۱7کدام حافظه نمیتواند بصورت مستقیم با  cpuکار کند؟حافظه هاي کمكی
 -3۱8کامپیوتر بر چه مبنایی کار میكند؟صفر و یک
-3۱۴به محفظه اي که سایر قطعات سخت افزار در آن قرار گرفته اند چه میگویند؟کیس
 -37۲مغز رایانه را گویند؟cpu
 -371سخت افزاري که قابلیت خواندن  dvdو رایت  cdرا داشته باشد؟کمبو
 -37۰جایگزین فالپی دیسک براي انتقال اطالعات چیست؟فلش مموري
 -373از مزایاي فلش مموري ها؟سرعت و فضاي بیشتر
 -37۹آیا  CD-ROMمیتواند  DVDبخواند؟خیر
 -375آیا  DVD-ROMمیتواند  CDبخواند؟بله
 -37۱آیا برخی قسمت هاي ویندوز از جمله  my computerرا هم میتوان تغییر نام داد؟بله
 -377برنامه هاي نصب شده بطور پیش فرض کدام قسمت کامپیوتر نصب میشوند؟program file
 -378کدام کلید  ،کلیدهاي ماشین حسابی را فعال میكند؟num lock
 -37۴دستگاهی که میتواند اطالعات را برروي سی دي ذخیره کند؟رایتر
 -38۲سیستم عامل سون متعلق به کدام کمپانی است؟ماکرو سافت
 -381ویروس بعد آلوده کردن برنامه ان را عالمت میگذارد که به ان چه گویند؟امضاي ویروس
 -38۰ویروسها در ساختار خود داراي چند قسمت اصلی میباشند؟۹قسمت
 -383کدام ویروسها مستقیماً برنامهها را آلوده نمیکنند؟ماکرو
 -38۹تكه کدهایی که خود را به فایلهاي اجرایی ،فایلهاي درایور یا فایلهاي فشرده متصل و زمانیكه برنامه میزبان اجرامیگردد ،فعال میشوند؟ویروس
فایل
 -385مخرب هاي که در زمان خاصی وظیفه اي را انجام میدهند چه گویند؟بمبهاي منطقی
-38۱کدام ویروس ها نرمافزارهاي ضدویروس را هم فریب میدهند؟ویروس هاي مخفی
 -387کدام مخرب میتواند کامالً مستقل اجرا شود و از طریق ارتباطات شبكه منتشر گردد؟کرم
 -388کدام مخرب وابسته به یک فایل میزبان یا بخش راه انداز است؟ویروس
 -38۴به برنامه یا مجموعهاي از برنامهها اطالق میشود که براي محافظت از رایانهها در برابر ویروسها استفاده میشوند؟آنتی ویروس
 -3۴۲مهمترین قسمت هر برنامه ضد ویروس چیست؟ موتور اسكن
 -3۴1نرمافزارهاي آنتی ویروس عموماً از چند تكنیک براي تشخیص ویروسها استفاده میکنند؟ ۰تكنیک
 -3۴۰راحتترین و سریع ترین راه انتشار ویروس کجاست؟شبكه ها و صفحات وب

 -3۴3فرمتی که معموال براي کتاب هاي الكترونیكی استفاده و وقتی از کامپیوتري به کامپیوتر دیگر انتقال یابد نظم نوشته هاي آن به هم نمی ریزد.
Pdf
 -3۴۹براي کم کردن حجم اطالعات یک فایل هنگام ارسال آن با ایمیل چه کار باید کرد؟ فایل را فشرده سازي کرد
 -3۴5در کدام قسمت میتوان برنامه هاي در حال اجرا برروي سیستم را مشاهده کرد؟task manager
(Dos -3۴۱داس) مخفف چیست؟Disk Operating System
 -3۴7اولین نسخهٔ اماس-داس در چه سالی منتشر شد؟ 1۴81
 -3۴8در چه سالی توسعه سیستم عامل داس متوقف شد؟۰۲۲۲
 -3۴۴سیستم عامل داس از نظر کاربر و کارآیی چه نوع سیستمی است؟تک کاربره و تک کاره
 -۹۲۲در سیستم عامل داس نام و پسوند با چه عالمتی از هم جدا میشوند؟ نقطه
 -۹۲1در سیستم عامل داس حداکثر طول پسوند فایل چند کاراکتر باید باشد؟ 3
 -۹۲۰در سیستم عامل داس حداکثر طول نام فایل چند کاراکتر باید باشد؟8
 -۹۲3کدام فرمان سیستم عامل  DOSصفحه نمایش را پاك میکند؟ cls
 -۹۲۹کدام دستور در داس یک زیر شاخه جدید ابجاد میكند؟md
 -۹۲5دستوري در داس جهت تغییر نام فایلها است؟ren
-۹۲۱دستوري در داس جهت نمایش محتواي یک فایل روي صفحه نمایش است؟ type
 -۹۲7کدام دستور در داس براي حذف یک شاخه به کار میرود؟rd
 -۹۲8کدام دستور در داس لیست فایل ها و پوشه هاي دایرکتوري را نشان میدهد؟dir
 -۹۲۴وظیفه دستور  cdدر داس چیست؟ وارد شدن به یک پوشه
 -۹1۲براي وارد شدن به  start upاز منوي  Runچه دستوري را باید اجرا کنیم؟ms config
 -۹11برنامه هایی که هنگام شروع کار سیستم عامل بطور خودکار اجرا میشوند در کدام قسمت قرار میگیرند؟start up
 -۹1۰واسط بین کاربر و سخت افزار چیست؟سیستم عامل
 -۹13ویندوز  8مخصوص چه نوع کامپیوترهایی است؟کامپیوتر هاي صفحه لمسی
 -۹1۹کدام ویندوز از وضوح 8کی پشتیبانی میكند؟ویندوز 1۲
 -۹15حداقل صفحه نمایش مورد نیاز ویندوز  1۲چند است؟  ۱۲۲×8۲۲پیكسل
-۹1۱ویندوز 3۰ ، 1۲بیتی حداقل چقدر فضا در هارد نیاز دارد؟1۱گیگ
 -۹17پشتیبانی از چاپگر سه بعدي اولین بار در کدام سیستم عامل ماکروسافت تعبیه شد؟ ویندوز 8.1
 -۹18ویندوز 3۰ ، 8بیتی حداقل چقدر رم نیاز دارد؟1گیگ
 -۹1۴ویندوز  xpحداقل چقدر رم نیاز دارد؟۱۹مگ
 -۹۰۲تازه کردن محتواي صفحه وب را چه میگویند؟refresh
 -۹۰1جهت تغییر دادن نام فایل در ویندوز از چه کلیدي میتوان استفاده کرد؟F۰
 -۹۰۰براي  refreshکردن یک صفحه وب از چه کلیدي استفاده میكنیم؟ F5
 -۹۰3جهت حذف دائمی فایل ها و پوشه ها از چه کلیدي استفاده میشود؟shift+Delete
 -۹۰۹کلید ترکیبی  Altو F۹چه کاري انجام میدهند؟بستن پنجره جاري
 -۹۰5از مهمترین کاربردهاي کلید بک اسپیس( )back space؟پاك کردن کاراکتر
 -۹۰۱براي انتخاب چندین فایل یا پوشه نامتوالی از چه کلیدي باید استفاده کرد؟Ctrl
 -۹۰7براي انتقال به ابتداي سند از چه کلیدي باید استفاده کرد؟Ctrl+Home
 -۹۰8براي ادغام چند خانه با هم در جدول از چه دستوري استفاده میكنم؟merge cells

 -۹۰۴آیا میتوان از  wwwداخل یک آدرس ایمیل استفاده کرد؟بله
 -۹3۲به فایلهایی که با دکمه  deleteحذف میشوند چه اتفاقی میافتد؟به recycle binمیروند
 -۹31به فایلهایی که با دکمه هاي  shiftو  deleteحذف میشوند چه اتفاقی میافتد؟بكلی حذف میشوند
 -۹3۰آیا فایل هایی که بكلی حذف شوند قابل بازگشت هستند؟تحت شرایط خاصی بله
 -۹33احتمال عدم بازگشت فایلهاي کامل حذف شده چه موقع وجود دارد؟بعد پاك شدن،حافظه پر شود
 -۹3۹براي یافتن دقیق ترین نتیجه در جستجوي یک کلمه خاص در اینترنت بهتر است از چه چیزي استفاده کنیم؟کوتیشن
 -۹35ترکیب کلیدهاي  Ctrl+Cچه عملیاتی انجام میدهند؟کپی
 -۹3۱براي تكثیر یک فایل از چه دستوري استفاده میكنیم؟کپی
 -۹37ترکیب کلیدهاي  Ctrl+Vچه عملیاتی انجام میدهند؟paste
 -۹38ترکیب کلیدهاي  Ctrl+Xچه عملیاتی انجام میدهند؟cut
 -۹3۴ترکیب کدام کلیدها براي نمایش پیشنمایش عكسها استفاده از برنامه خاصی است ؟alt , p
 -۹۹۲ترکیب کدام کلیدها براي نمایش runبكار میرند؟windows , R
 -۹۹1ترکیب کلیدهاي ویندوز و جهت باال چه کاري انجام میدهند؟ماکسیمم کردن اندازه صفحه
 -۹۹۰ترکیب کلید هاي ویندوز و جهت پایین چه کاري انجام میدهند؟خارج کردن اندازه صفحه از ماکسیمم
 -۹۹3کدام ترکیب کلیدي تمامی صفحات بجز صفحه فعال را مینی مایز میكند؟windows , home
 -۹۹۹ترکیب چه کلیدهایی ماي کلمپیوتر را باز میكند؟windows , e
 -۹۹5ترکیب چه کلیدهایی جستجوگر فایل و پوشه ویندوز را باز میكند؟windows , f
-۹۹۱ترکیب چه کلیدهایی عملیات  show desktopرا انجام میدهند؟windows ,d
 -۹۹7ترکیب چه کلیدهایی  System Propertiesرا باز می کند.؟windows ,break
 -۹۹8ترکیب کلیدهاي  ctrl , escچه کاري انجام میدهند؟باز شدن استارت
 -۹۹۴ترکیب کلیدهاي  windows , lچه کاري انجام میدهند؟قفل کردن کامپیوتر
 -۹5۲ترکیب کلیدهاي  shift ,f1۲چه کاري انجام میدهند؟راست کلیک
 -۹51ترکیب کلیدهاي  CTRL + SHIFT + ESCچه کاري انجام میدهند؟باز کردن (task managerتسک منیجر)
 -۹5۰معموال از چه کلیدي براي فعال کردن گزینه  findاستفاده میشود؟f3
 Sticky keys -۹53چطور فعال میشود؟5بار فشردن شیفتshift
 -۹5۹با نگه داشتن کلید  shiftبمدت  8ثانیه چه گزینه اي فعال میشود؟فیلتر کیز)(Filter Keys
 -۹55با فعال کردن چه گزینه اي با فشردن هر یک از کلیدهاي  alt,ctrl,shiftصداي بیپ پخش میشود؟( Stickykeysاستیكی کیز)
-۹5۱ترکیب کلیدهاي  windows ,Mچه کاري انجام میدهند؟مینیمایز کردن تمام برنامه ها
 -۹57ترکیب کلیدهاي  windows,shift ,Mچه کاري انجام میدهند؟خارج کردن برنامه ها از مینیمایز
 -۹58کلید  F1اکثرا به چه منظوري در نرم افزارها تعبیه میشود؟ help
 -۹5۴ترکیب کلیدهاي  shift+insertچه عملیاتی انجام میدهند؟paste
-۹۱۲ترکیب کلیدهاي  Ctrl+insertچه عملیاتی انجام میدهند؟copy
-۹۱1ترکیب کلیدهاي  shift +Deleteچه عملیاتی انجام میدهند؟cut
-۹۱۰کلید میانبر  replaceچیست؟Ctrl+H
 -۹۱3با چه عملی از یک فایل یا پوشه عین آن را میتوان ساخت؟کپی
 -۹۱۹با چه عملی فایل یا پوشه اي را از محلی به محل دیگر انتقال و همزمان از مبدا پاك میكنیم؟cut
-۹۱5به منویی که با راست کلیک ظاهر شود چه گویند؟منوي میانبر

 -۹۱۱نوار ابزار معموال حاوي چه دستورانی است؟پراستفاده
-۹۱7براي ساخت پوشه جدید از منوي  newدر راست کلیک کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟folder
 -۹۱8براي مشاهده صفحات وبی که قبال دیده ایم از چه گزینه اي استفاده میكنیم؟history
 -۹۱۴برنامه اي براي جستجو در وب گویند؟موتور جستجو
 -۹7۲ترکیب کلیدهاي  Ctrl+Pچه عملیاتی انجام میدهند؟پرینت
 -۹71محل ذخیره اطالعات در کامپیوتر را چه میگویند؟هارد
 -۹7۰فالپی دیسک چه نوع حافظه اي است؟صفحه مغناطیسی
 -۹73اطالعات داخل هارد چطور ذخیره میشوند؟جریان الكتریسیته داخل خازن
 -۹7۹چه نوع سی دي هایی قابلیت پاك شدن دارند؟rewrite
 -۹75از قویترین نرم افزارهاي کار برروي تصویر؟فتوشاپ
-۹7۱برنامهاي روي قطعهاي از مادربورد که وظیفه هماهنگ کردن و پیكربنديهاي پایهاي و همچنین بوت کردن سیستم عامل را بر عهده دارد؟bios
 -۹77رمز بایوس را چطور میتوان ریست کرد؟برداشتن باطري مادربرد
 -۹78به یک بازي ویدئویی که بهجاي اجراي بازي در کنسولهاي ویدئویی  ،در رایانه شخصی اجرا شود چه گویند؟ pc gameیا بازي کامپیوتري
 -۹7۴بازيهاي کامپیوتري از چه سالی بهصورت دیجیتالی مورد بهرهبرداري قرار گرفت? ۰۲۲۲
 -۹8۲به یک نظام نرمافزاري که قابلیت فعالیت دستگاه به دستگاه بر روي شبكه طراحی شده را چه گویند؟وب سرویس
 -۹81وب سرویس بر چه پایه اي بنا شده است؟xml
 -۹8۰یكی از عمومی ترین استاندارد هایی است که در وب سرویس ها استفاده می شود چیست؟soap
 -۹83کدام استاندارد اصلی وب سرویس ها ،به شرکتها و برنامه نویسان اجازه می دهد تا وب سرویس هاي خود را بر روي اینترنت معرفی کنند؟UDDI
 -۹8۹پایگاه داده اي که بدون نیاز ب هیچ نرم افزاري به سادگی میتوان ساخت؟xml
 -۹85آیا وب سرویس ها به سیستم عامل و زبان برنامه نویسی وابستگی دارند ؟خیر
-۹8۱یک فایلی که توسط یک وب سایت براي حفظ اطالعات بر روي کامپیوتر قرار گیرند چه گویند؟کوکی
 -۹87د ر علوم کامپیوتر به معنی تقسیم کردن یک فایل بزرگ ،به دو یا چند قسمت کوچكتر چه گویند؟split
 -۹88برق رسانی قطعات کامپیوتر بر عهده کدام سخت افزار است؟پاور
 -۹8۴به اسیبهایی که از کار مداوم با رایانه به کاربر می اید چه گویند؟rsi
 -۹۴۲با چه قابلیت ،میتوان تنظیمات فعلی سیستم عامل و فایلهاي آن را به زمان گذشته تغییر داد؟ System Restore
 -۹۴1قسمتی از دسكتاپ که برروي آن دکمه هایی براي برنامه هاي در حال اجرا قرار داده میشود؟taskbar
 -۹۴۰به ارائه دهنده خدمات اینترنت چه میگویند؟ ISP
 -۹۴3مشخص کننده مسیر و کانال انتقال دادهها به  ISPرا گویند؟  vpiو vci
 -۹۴۹اتصال تلفنی به ISPرا چه مینامند؟Dial-Up
 -۹۴5حداکثر سرعت مودم هاي  dial up؟ 5۱کیلو بیت
-۹۴۱پورت خروجی تصویر آنالوگ چیست؟vga
 -۹۴7پورت شبكه چه نام دارد؟RJ-۹5
 -۹۴8پورت تلفن مودم  dialupچه نام دارد؟RJ-11
 -۹۴۴کانكتور پورت شبكه چند زوج سیم است؟۹زوج
 -5۲۲کارت گرافیک چه نوع پورتی است؟سریال
 -5۲1بجز  cpuکدام سخت افزار معموال داراي فن هست؟کارت گرافیک
 -5۲۰کدام سخت افزار وظیفه خنک نگه داشتن  cpuرا برعهده دارد؟فن

 -5۲3رنگهاي اصلی در کامپیوتر چندتا هستد؟3رنگ
 -5۲۹رنگ هاي اصلی رایانه را نام ببرید؟ قرمز ابی و سبز
 -5۲5رنگهاي اصلی به اختصار چه می نامند؟rgb
-5۲۱محلی است که دادهها وارد یا خارج میشوند چه نام دارد؟پورت
 -5۲7سرعت اینترنت بیشتر به چه عاملی بستگی دارد؟پهناي باند
 -5۲8سخت افزاري در شبكه که داده اي را دریافت و براي تمام سیستم هاي متصل به خود ارسال میكند؟هاب
 -5۲۴گروهی از رایانهها و دستگاههایی که توسط کانالهاي ارتباطی به هم متصل هستند؟شبكه
 -51۲وظیفه تبدیل سیگنالهاي آنالوگ به دیجیتال و بالعكس در سیستمهاي ارتباطی به عهده کدام سخت افزار است؟ مودم
 -511شیار یا کانال محل عبور کابل در شبكه را چه گویند؟داك
 -51۰سازه فلزي مكعب شكلی که داخل آن تجهیزات دیگري مثل یونیت هاي یكسو کننده و یا مبدل و یا غیره قرار می گیرد؟رك
 -513توقف دریافت اطالعات از یک وب سایت با چه کلیدي امكان پذیر است؟STOP
 -51۹کابل شبكه جز کدام عنصر سیستم مخابراتی دیجیتالی است؟کانال انتقال
 -515ارتباط بین داده و کانال انتقال بر عهده چیست؟DCE
-51۱مودم و کارت شبكه یک نوع DTEاست یا DCE؟DCE
 -517دستگاه  ATMیک نوع DTEاست یا DCE؟DTE
 -518دستگاه ( POSپوز) فروشگاهی یک نوع DTEاست یا DCE؟DTE
 -51۴کامپیوتر ها یک نوع DTEاست یا DCE؟DTE
 -5۰۲امكان دریافت و ارسال همزمان اطالعات در شبكه را چه گویند؟FULL DUPLEX
 -5۰1امكان دریافت و ارسال غیر همزمان اطالعات در شبكه را چه گویند؟HALF DUPLEX
 -5۰۰امكان دریافت یا ارسال یكطرفه اطالعات در شبكه را چه گویند؟SIMPLEX
 -5۰3وایرلس کامپیوتر چه نوع ارتباطی دارد؟HALF DUPLEX
 -5۰۹خطوط تلفن ثابت و موبایل چه نوع ارتباطی است؟FULL DUPLEX
 -5۰5رادیو و تلوزیون چه نوع ارتباطی دارند؟SIMPLEX
 -5۰۱امواج آنالوگ به چه صورتی نمایش داده میشود؟سینوسی
 -5۰7نویز،پهناي باند و کانال انتقال سه پارامتر اصلی در محاسبه چیست؟سرعت انتقال
 -5۰8به محدوده فرکانس امواج آنالوگ چه گویند؟پهناي باند
 -5۰۴کابل زوج بهم تابیده شده حفاظ دار را اصطالحا چه گویند؟STP
 -53۲کابل زوج بهم تابیده شده بدون حفاظ را اصطالحا چه گویند؟UTP
 -531قفس هایی که تجهیزات شبكه را در خود نگه میدارد چه گویند؟( RACKرك)
 -53۰واحد سرعت انتقال داده در شبكه چیست؟بیت در ثانیه
 -533واحد نسبت سیگنال به نویز بر حسب چیست؟دسیبل
 -53۹در چه صورتی میتوان یک چاپگر را در شبكه استفاده کرد؟اشتراك گذاري چاپگر
 -535استفاده اشتراکی داده ها در شبكه را چه گویند؟SHARE
 -53۱محیطی که شخص از رایانه خود بطور مستقل استفاده کند و با رایانه هاي دیگر در ارتباط نباشد چه گویند؟Stand – Alone
 -537ایا شبكه کردن کامپیوتر ها تاثیري در باال بردن سرعت رایانه دارد؟خیر
 -538در چه شبكه اي سزوز وجود ندارد؟نظیر به مظیر
 -53۴هر رایانه در شبكه چه نام دارد؟node

 -5۹۲کدام سرویس دهنده مخصوص ذخیره سازي داده ها و فایلهاست؟file server
 -5۹1وظیفه اصلی کدام سرویس دهنده ارتباطات و ارسال پیام الكترونیكی است؟mail server
 -5۹۰توپولوژي غیرفعال چیست؟خطی یا bus
 -5۹3در چه توپولوژي خرابی یک رایانه تاثیري بر شبكه ندارد؟خطی
 -5۹۹در چه توپولوژي از هاب استفاده میشود؟ starیا ستاره اي
 -5۹5در چه توپولوژي شبكه مدیریت و منابع متمرکز وجود دارد؟ starیا ستاره اي
 -5۹۱در چه توپولوژي شبكه قطعی کابل برروي تمام کاربران تاثیر دارد؟خطی
 -5۹7خرابی یک رایانه در کدام توپولوژي تاثیر منفی برروي دیگر کامپیوترها دارد؟حلقوي
 -5۹8به هر نوع هادي که بتواند جریان برق را از خود عبور دهد و توسط موادي از محیط اطراف خود عایق شده باشد چه گویند؟کابل
 -5۹۴در چه کابلی صوت و تصویر با ایمنی باالیی پشتیبانی میشود؟فیبر نوري
 -55۲هستهي نازك شیشه اي در مرکز فیبر که سیگنال هاي نوري در آن حرکت می کنند را چه گویند؟ coreیا هسته
 -551در داخل هسته فیبر نوري از چه قطعه اي استفاده می شود تا مانع از خروج پرتوهاي نور از کابل شود؟ دیودها یا لیزرهاي انعكاسی
 -55۰روکشی پالستیكی که بر روي کلد ( )cladدر فیبر نوري قرار می گیرد و باعث حفاظت فیزیكی فیبر درمقابل رطوبت و سایر موارد آسیب پذیر
شود؟Coating
 -553در چه کابلی سیگنال الكترونیكی حمل نمیشود؟فیبر نوري
 -55۹ورود به شبكه را اصطالحا چه گویند؟login
 -555پسوند  comدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟تجاري
-55۱پسوند  netدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟خدماتی
 -557پسوند  irدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟ایرانی
 -558پسوند  orgدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟سازمانی
 -55۴پسوند  acدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟اموزشی
-5۱۲پسوند  tvدر اینترنت در چه حوزه اي استفاده میشود؟تلوزیون
 -5۱1ادرس منحصر به فرد هر شخص در اینترنت را چه گویند؟ip
-5۱۰در ادرس ایمیل کدام عالمت حتما باید وجود داشته باشد؟ات ساین (@)
-5۱3هرچه نسبت سیگنال داده به نویز بزرگتر باشد نشان دهنده چیست؟تاثیر کمتر نویز
-5۱۹براي جدا کردن  Voiceو  dataاز یكدیگر از چه وسیله اي استفاده میكنیم؟Splitter
-5۱5به منظور جلوگیري از ایجاد اختالل دو سرویس تلفن و اینترنت بر روي هم از چه وسیله اي استفاده میكنیم؟Splitter
 -5۱۱کوچكترین شبكه چه نام دارد؟PAN
 -5۱7در چه شبكه اي سرعت انتقال داده بیشتر است؟LAN
-5۱8شبكه یک دفتر کار را چه مینامند؟Lan
 -5۱۴این شبكه معروف به شبكه کالن شهر است؟Man
 -57۲این شبكه معروف به شبكه کشوري یا قاره اي است؟Wan
 -571سرویس دهنده در شبكه چه نام دارد؟سرور()server
 -57۰سرویس گیرنده در شبكه چه نام دارد؟کالینت ()client
 -573براي اتصال مستقیم دو کامپیوتر با کابل به یكدیگر از چه نوع کابلی باید استفاده کرد؟کراس
 -57۹بهترین روش براي جلوگیري از هک واي فاي مودم  adslچیست؟فعال کردن  macادرس
 -575در کدام روش کاربر بدون هیچ رمزي میتواند متصل به مودم شود؟دکمه WPS

 -57۱روشی قدرتمند جهت کنترل جریان ترافیک و ورودي و خروجی شبكه ؟acl
 -577چند نوع  aclداریم؟5نوع
 -578آدرس فیزیكی سخت افزار کارت شبكه را گویند؟مک ادرس
 -57۴در اکثر مودم ها نام کاربري پیش فرض چیست؟ adminیا administrator
 -58۲در اکثر مودم ها اي پی پیش فرض مودم چیست؟1۴۰.1۱8.1.1
 -581ساب نت مكس کالس  cچند است؟۰55.۰55.۰55.۲
 -58۰با چه تنظیماتی میتوانیم چندین شبكه را از هم جدا کنیم ؟ساب نت مكس ()subnet mask
 -583بزرگترین عدددي که به هر اُکتت( )octetدر ادرس آي پی میتوان اختصاص داد؟۰55
 -58۹چند عدد در هر اُکتت( )octetدر ادرس آي پی میتوان اختصاص داد؟۰5۱
 -585هر ادرس  ipاز چند قسمت تشكیل میشود؟۰قسمت
 -58۱قسمت هاي تشكیل دهنده اي پی را معرفی کنید؟هاست اي دي و نت ورك اي دي ()Host ID , Network ID
 -587با چه دستوري در شبكه ارتباط بین دو نقطه از شبكه بررسی میشود؟ping
 -588با چه دستوري میتوان آدرس  ipکامپیوتر خودمان در شبكه را بدست بیاوریم؟ipconfig
 -58۴با چه دستوري میتوان لیست کامپیوترهاي فعال موجود در شبكه را مشاهده کرد؟( net viewنت وي یو)
 -5۴۲با کدام دستور میتوان آدرس مک کارتهاي شبكه کامپیوتر خود را استخراج کرد؟ARP
 -5۴1آدرس اي پی  1۰7.۲.۲.1چه کاربردي دارد؟ لوپ بک ( )Loopbackیا لوکال هاست ()LOCAL HOST
 -5۴۰مودم ها از چه خانواده اي هستند؟روتر
 -5۴3از دستگاه هاي شبكه اي مهم که از آن در شبكه هاي LANو  WANبمنظور مسیردهی به بستههاي داده به بخشهاي مناسب در شبكه است؟روتر
 -5۴۹آیا میتوان با یک مودم چند پورت ، adslشبكه کوچک راه اندازي و اطالعات را به اشتراك گذاشت؟بله
 -5۴5آیا میتوان با یک مودم تک پورت ، adslشبكه کوچک راه اندازي و اطالعات را به اشتراك گذاشت؟خیر
 -5۴۱ایا تفاوتی بین شبكه ایجاد شده با مودم و شبكه ایجاد شده با هاب وجود دارد؟خیر
 -5۴7با مودمی که شبكه ایجاد شده میتوان چاپگر را اشتراك کرد؟بله
 -5۴8ایا با مودم هاي بیسیم چند پورت میتوان یک شبكه ایجاد کرد؟بله
 -5۴۴ایا با مودم هاي بیسیم تک پورت میتوان یک شبكه ایجاد کرد؟بله
 -۱۲۲ایا در شبكه بدون هیچ نرم افزار خاصی میتوان در کامپیوتر فرد دیگري تایپ کرد؟خیر
 -۱۲1ایا در شبكه بدون هیچ نرم افزار خاصی میتوان در کامپیوتر فرد دیگري فایلی کپی کرد؟بله
 -۱۲۰ایا در شبكه با برنامه هاي مانیتورینگ میتوان به پوشه کامپیوتر دیگري که به اشتراك گذاشته نشده دسترسی پیدا کرد؟بله
-۱۲3با نرم افزار ریموت دسكتاپ کانكشن میتوان همزمان دو کاربر با یک کامپیوتر کار کنند؟خیر
 -۱۲۹بمحض ورود یک کاربر با نرم افزار ریموت دسكتاپ کانكشن به یک کامپیوتر چه اتفاقی به کاربر فعال میافتد؟( log offلوگ آف)میشود
 -۱۲5از چه گزینه اي جهت یادآوري کلمه عبور در تعریف کاربران ویندوز استفاده میكنیم؟ هنت()hint
 -۱۲۱با چه گزینه اي میتوان تقدم و تأخر برخی بستههاي داده را نسبت به برخی دیگر مشخص کند؟ QOSیاQuality of Service
 -۱۲7با چه گزینه اي در مودم میتوان یک کاربر را محدود به استفاده از اینترنت کرد و اجازه ندهیم به قسمتهاي دیگر شبكه دسترسی پیدا کند؟ Guest
Access
 -۱۲8بازگشت به تنظیمات کارخانه مودم عملی است سخت افزاري یا نرم افزاري؟هردو
-۱۲۴سوئیچ ها و پلها در کدام شبكه از مدل  osiقرار دارند؟الیه ارتباط داده یاdata link
-۱1۲مهمترین فاکتور آدرس دهی در شبكه چیست؟ macادرس
-۱11کدام الیه از مدل  osiدر شبكه مسیر منطقی بین مبدا و مقصد ایجاد میكند؟الیه شبكه یا network

-۱1۰پروتكل  http,pop3در کدام الیه از مدل  osiشبكه قرار دارند؟الیه کاربردي
 -۱13اطالعات برروي کابل شبكه به چه صورت انتقال میابند؟جریان الكتریسیته
 -۱1۹در کدام الگوریتم زمانبندي  cpuکوچكترین پردازش اول اجرا میشود؟ sjfیاspn
-۱15نشانی که توسط شرکت سازنده کارتهاي رابط شبكه ،بر روي حافظه  ROMآن برنامه ریزي میشود چه نام دارد؟مک آدرس
 -۱1۱آدرس مجازي یک کامپیوتر در شبكه چیست؟IP
 Host ID -۱17در  IPچیست؟ شناسه میزبان
-۱18جهت اتصال یک دامنه به یک هاست چه پارامتري باید تنظیم شود؟DNS
-۱1۴زمانی که در اینترنت منبع درخواستی از روي غیرقانونی یا بالك شدن آن توسط دولت در دسترس نباشد چه کد خطایی میدهد؟۹51
 -۱۰۲زمانی که کاربر درخواستی به سرور می دهد که در حال حاضر آن درخواست موجود نمی باشد و یا حذف شده چه کد خطایی میدهد؟۹۲۹
 -۱۰1زمانی که کاربر درخواستی به سرور می دهد و سرور آن را مجاز نمی داند چه کد خطایی میدهد؟۹۲5
 -۱۰۰زمانی که کاربر درخواستی به سرور می دهد و درخواست کاربر به علت نیاز به تاییدیه غیر مجاز شده باشد چه کد خطایی میدهد؟۹۲1
-۱۰3زمانی که ایرادي در سرور به وجود آمده باشد چه کد خطایی میدهد؟5۲۲
 -۱۰۹زمانی که سرور قادر به پردازش درخواست کاربر نباشد چه کد خطایی میدهد؟5۲1
-۱۰5عدم دریافت پاسخ از سرور اصلی چه کد خطایی است؟5۲۰
 -۱۰۱یک سیستم پایگاه داده که نام کامل دامنه یک کامپیوتر را به یک آدرس  IPترجمه کند چه نام دارد؟DNS
-۱۰7مجموعهاي از سرویس دهندهها و سرویس گیرندههاي متعددي که به یكدیگر متصل باشند؟شبكه
 -۱۰8سخت افزاري که در لپ تاپ بجاي ماوس از آن استفاده میشود؟(TOUCH PADتاچ پد)
-۱۰۴دستور  compress the backupچه وظیفه اي دارد؟بک آپ گیري بهمراه فشرد سازي
-۱3۲نوع فایل با چه چیزي مشخص میشود؟پسوند
-۱31پسوند فایل هاي اجرایی چیست؟exe
-۱3۰پسوند صفحات وب اولیه چه بود؟html
-۱33پسوند خروجی ورد  ۰۲۲3چیست؟ doc
-۱3۹پسوند خروجی ورد  ۰۲۲7چیست؟ docx
-۱35پسوند برنامه  paintچیست؟exe
 -۱3۱پسوند عكس هاي متحرك چیست؟gif
-۱37پسوند  txtمربوط به چه فایل هاي است؟متنی
-۱38پسوند  wavمربوط به چه فایل هاي است؟صوتی
-۱3۴پسوند  pngمربوط به چه فایل هاي است؟تصویري
-۱۹۲پسوند  jpgمربوط به چه فایلی است؟تصویري
-۱۹1پسوند برنامه فلش پلیر ( )flash playerچیست؟exe
 -۱۹۰پسوند اکثر بازي هاي کامپیوتري چیست؟exe
-۱۹3پسوند مرورگرهاي وب چیست؟exe
-۱۹۹پسوند  3gpمربوط به چه فایلی است؟فیلم
-۱۹5پسوند  movمربوط به چه فایلی است؟فیلم
 -۱۹۱پسوند  WMAمربوط به چه فایلی است؟صوتی
-۱۹7پسوند  mp3مربوط به چه فایلی است؟صوتی
-۱۹8پسوند  mp۹مربوط به چه فایلی است؟فیلم

-۱۹۴پسوند  mpgمربوط به چه فایلی است؟فیلم
-۱5۲پسوند  wavمربوط به چه فایلی است؟صوتی
-۱51پسوند  flvمربوط به چه فایلی است؟فلش
-۱5۰پسوند  bmpمربوط به چه فایلی است؟تصویري
-۱53پسوند  tifمربوط به چه فایلی است؟تصویري
-۱5۹پسوند  flvمربوط به چه فایلی است؟فلش
-۱55پسوند ماشین حساب کامپیوتر چیست؟exe
 -۱5۱پسوند برنامه  notepadچیست؟exe
-۱57پسوند برنامه فتوشاپ چیست؟exe
-۱58پسوند برنامه مدیا پلیر چیست؟exe
-۱5۴پسوند  xlsxمربوط به چیست؟خروجی برنامه ایكسل
 -۱۱۲پسوند  pptxمربوط به چیست؟خروجی `پاورپوینت
 -۱۱1پسوند  rarمربوط به چیست؟پوشه هاي فشرده شده
 -۱۱۰پسوند  zipمربوط به چیست؟پوشه هاي فشرده شده
 -۱۱3موزیال چه نوع نرم افزاري است؟یک مرورگر وب است
 -۱۱۹در فناوري اطالعات ،به قراردادي گفته میشود که شامل مجموعه ضابطههایی است که امكان ارتباط بین دو نقطه را فراهم میکند؟پروتكل
 -۱۱5براي انتقال فایل در بستر اینترنت از چه پروتكلی استفاده میشود؟FTP
 -۱۱۱براي انتقال ایمن صفحات وب از چه پروتكلی استفاده میشود؟https
 -۱۱7براي ارسال ایمیل از چه پروتكلی استفاده میشود؟SMTP
 -۱۱8پروتكل جایگزین popچه بود؟IMAP
 -۱۱۴پروتكل قدیمی دریافت ایمیل بر روي شبكه اینترنت است چیست؟ pop
-۱7۲در  pop3پست الكترونیک در کجا ذخیره میشود؟pcکاربر
-۱71در  imapپست الكترونیک در کجا ذخیره میشود؟سرور
-۱7۰در  pop3پست الكترونیک چطور خوانده میشود؟آفالین
-۱73در  imapپست الكترونیک چطور خوانده میشود ؟آنالین
-۱7۹در  pop3چه کسی از صندوق هاي پستی پشتیبان تهیه میکند؟کاربر
-۱75در  imapچه کسی از صندوق هاي پستی پشتیبان تهیه میکند؟isp
 pop3 -۱7۱براي کاربران سیار مفید است؟خیر
 imap-۱77براي کاربران سیار مفید است؟بله
-۱78در  pop3زمان الزم براي اتصال نسبت به  imapچقدر است؟ کم
-۱7۴در  imapزمان الزم براي اتصال نسبت به  pop3چقدر است؟ زیاد
-۱8۲نام شبكههاي واي فاي را چه مینامند؟SSID
-۱81براي انكه زمان  disconnectبتوانیم صفحات وبی که قبال مشاهده کرده ایم را ببینیم از چه موردي باید استفاده کنیم؟فعال کردن work offlile
-۱8۰واژه  wwwمخفف چیست؟world wide web
-۱83واژه  ITمخفف چیست؟information technology
-۱8۹سیستم هاي که میبایست در زمانی مشخص و معین حتماً خروجی مورد نظر را بدهد چه مینامند؟ بی درنگ
-۱85به سیستمهایی که کاربران متعدد بصورت همزمان بتوانند به یک سیستم کامپیوتري دسترسی داشته باشند چه گویند؟سیستمهاي چند کاربره

 -۱8۱سرعت پردازش در چه نوع سیستم هایی بسیار باالست؟سیستم عاملهاي توزیع شده
-۱87به سیستم عاملی که خود رامانند سیستمعاملهاي تک پردازنده به کاربر معرفی،اما درعمل از چندین پردازنده استفاده میکند چه گویند؟ سیستم
عامل توزیع شده
-۱88سیستم عامل  windows server ۰۲۲۲از چه نوع سیستم عامل هایی است؟چند کاره  -چند کاربره
-۱8۴به سیستم عامل هایی که براي کامپیوترهاي سازگار با آيبیام طراحی شده بودند چه گویند؟داس
-۱۴۲به حالتی که دو یا چند کار پردازشی منتظر پایان کار یكدیگر هستند در حالی کارشان به پایان نرسد چه گویند؟ بن بست
-۱۴1اگر پردازشی وجود داشته باشد که منبع را به خود تخصیص دهد و منتظر منابع دیگري باشد که توسط سایر پردازشها نگهداشته شدهاند چه رخ
میدهد؟بن بست
-۱۴۰هنگامی که وضعیت دو پروسهٔ مربوطه دائماً نسبت به هم تغییر میکند اما باز هم هیچیک نمیتوانند پیش روند چه رخ می دهد؟الیو الك
()Livelock
-۱۴3نمونهاي از یک برنامه که در حال اجرا شدن است چه نامیده میشوند؟ فرایند یا پردازه
-۱۴۹یک لیست از مكانهاي حافظه که فرایند میتواند از آن فضا بخواند یا در آن بنویسد را چه گویند؟ فضاي آدرس
-۱۴5هر فرایند چند حالت میتواند داشته باشد؟۱حالت
 -۱۴۱اگر فرایند توسط پردازنده در حال اجرباشد در واقع فرایند در چه حالتی است؟ در حال اجرا
-۱۴7اگر فرایند حافظه مخصوص به خود دارد و براي اجرا آماده باشد در واقع فرایند در چه حالتی است؟آماده
 -۱۴8اگر بدلیل نیاز به ورود اطالعات پردازنده از فرایند گرفته شود در واقع فرایند در چه حالتی است؟ انتظار
 -۱۴۴چنانچه فرایند در وضعیت در حال انتظار باشد و سیستمعامل با مشكل کمبود حافظه مواجه شده و اطالعات فرایند به دیسک منتقل شود در واقع
فرایند در چه حالتی است؟ انتظار و معلق
 -7۲۲چنانچه فرایند در وضعیت در حال انتظار و معلق باشد و بتواند به وضعیت آماده برود ،اما همچنان فضاي کافی موجود نباشد در واقع فرایند در چه
حالتی است؟ آماده و معلق
 -7۲1وضعیتی که پردازش فرایند به طور کامل انجام شده باشد و از سیستم بیرون برود را چه گویند؟ پایان یافته
 -7۲۰به محل نگهداري اسناد و اطالعات در کامپیوتر چه گویند؟پوشه یا folder
 -7۲3پراستفاده ترین سیستم عامل در حال حاضر چیست؟ویندوز
 -7۲۹سیستم عامل یونیكس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -7۲5سیستم عامل گنو/لینوکس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
-7۲۱سیستم عامل مک اواس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -7۲7سیستم عامل ویندوز اکسپی مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -7۲8سیستم عامل ویندوز ویستا مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -7۲۴سیستم عامل ویندوز انتی مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -71۲سیستم عامل ویندوز  7مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -711سیستم عامل ویندوز  8مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -71۰سیستم عامل ویندوز  8.1مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -713سیستم عامل ویندوز  1۲مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -71۹سیستم عامل ویندوز سیاي مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -715سیستم عامل سوالریس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
-71۱سیستم عامل بی اس دي مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -717سیستم عامل داس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر

 -718سیستم عامل ام وي اس مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -71۴سیستم عامل ویلز مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر
 -7۰۲سیستم عامل پالم مختص چه سیستم هایی است؟کامپیوتر و موبایل
 -7۰1سیستم عامل اندروید مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰۰سیستم عامل  iOSمختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰3سیستم عامل اوبونتو تاچ مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰۹سیستم عامل ویندوز موبایل مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰5سیستم عامل ویندوز فون مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
-7۰۱سیستم عامل سیمبین مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰7سیستم عامل یوآيکیو مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰8سیستم عامل بادا مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -7۰۴سیستم عامل بلک بري مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -73۲سیستم عامل میگو مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -731سیستم عامل تایزن مختص چه سیستم هایی است؟موبایل
 -73۰کدام سیستم عامل در گوشی هاي تلفن همراه و تبلت ها تا سال  ۰۲17بیشترین استفاده را دارد؟ اندروید
 -733سیستم عامل اندروید متعلق به کدام شرکت است ؟گوگل
 -73۹اندروید اولین بار در چه سالی منتشر شد ؟ ۰۲۲8
 -735لوگوي کدام سیستم عامل به شكل ربات است؟اندروید
 -73۱اندروید در فارسی به چه معناست ؟ربات انسان نما
 -737سیستم عامل آي اُ اِس ( )iosمتعلق به کدام شرکت است ؟اپل
 ios -738اولین بار در چه سالی منتشر شد ؟ ۰۲۲7
 -73۴ویندوز موبایل متعلق به چه شرکتی است؟ ماکرو سافت
 -7۹۲ویندوز موبایل اولین بار در چه سالی منتشر شد ؟ ۰۲۲۲
 -7۹1سیستم عامل سیمبین متعلق به کدام شرکت است ؟ نوکیا
 -7۹۰بستري که برنامه هاي نرم افزاري نوشته شده براي یک وسیله در آن قابل اجرا و استفاده باشند را چه نامند ؟ پلت فورم )(Platform
 -7۹3مجموعه منسجم از کالس ها و توابع از پیش تعریف شده که قابلیت هاي بالقوه گوناگون از یک زبان برنامه نویسی در خود دارد را چه گویند؟فریم
ورك )(Framework
 -7۹۹سیستم عامل بادا متعلق به کدام شرکت است ؟ سامسونگ
 -7۹5سیستم عامل بلک بري متعلق به کدام شرکت است ؟ بلک بري
-7۹۱سیستم عامل می گو ( )me gooمتعلق به کدام شرکت است ؟ اینتل و نوکیا
 -7۹7سیستم عامل می گو ( )me gooدر چه سالی منتشر شد ؟ ۰۲1۲
 -7۹8سیستم عامل تایزن ( )Tizenمتعلق به کدام شرکت است ؟ اینتل و سامسونگ
 -7۹۴سیستم عامل تایزن ( )Tizenدر چه سالی منتشر شد ؟ ۰۲1۰
 -75۲سیستم عامل تایزن ( )Tizenاز چه خانواده اي است؟لینوکس
 -751سیستم عامل می گو ( )me gooاز چه خانواده اي است؟لینوکس
 -75۰هسته سیستم عامل بادا از چه خانواده اي است؟لینوکس
 -753سیستم عامل ویندوز فون از چه خانواده اي است؟Windows CE

 -75۹برروي کدام سیستم عامل شرکتهاي زیادي فعالیت داشتند؟ لینوکس
 -755چه عاملی باعث میشد هر فرد یا شرکتی بتواند برروي لینوکس فعالیت نماید؟ ا ُ پن سورس بودنش ()open source
-75۱عامل ارسال کننده ایمیل در سیستم عامل یونیكس چه نام دارد؟پست فیكس
 -757پست فیكس با چه زبان برنامه نویسی طراحی شده است؟سی
 -758سرور آپاچی با چه زبان برنامه نویسی طراحی شده است ؟ سی
 -75۴سرور هاي لینوکس با چه سروري اجرا میشوند؟ آپاچی
 -7۱۲سرور هاي ویندوز با چه سروري اجرا میشوند؟ iis
 -7۱1صاحب امتیاز هات میل کدام شرکت است ؟ ماکرو سافت
-7۱۰صاحب امتیاز جی میل کدام شرکت است ؟ گوگل
-7۱3صاحب امتیاز یاهو میل کدام شرکت است ؟ یاهو
 -7۱۹سیستم عامل یونیكس با چه زبان برنامه نویسی طراحی شده است؟ سی و اسمبلی
 -7۱5به بخش فیزیكی و قابل روئت کامپیوتر گویند؟سخت افزار
 -7۱۱سیستم عامل از روي چه چیزي درایورهاي منطقی را نمایش میدهد؟جدول پارتیشن
 -7۱7گنجایش سطل آشغال بر چه اساسی تعیین میشود؟بخشی از فضاي هارددیسک
 -7۱8افرادي که جهت ارتقاي امنیت شبكه،شبكه را هک کنند چه نام دارند؟هكرهاي کاله سفید
-7۱۴افرادي که کار خرابكاري و صدمه زدن به اطالعات شما را دارند چه نامند؟هكرهاي کاله سیاه
 -77۲به هكرهاي غیر حرفه اي فاقد علم برنامه نویسی که با برنامه اي خاص هک میكنند چه گویند؟هكرهاي کاله صورتی
 -771افرادي که به سیستم قربانی آسیب چندانی وارد نكنند و هدفشان سرگرمی باشد چه گویند؟هكرهاي کاله خاکستري
 -77۰پرسرعتترین کابل در شبكه رایانه اي چیست؟فیبر نوري
 -773یک یا چند رشته از الیاف شیشهاي پیچیده شده در الیههاي محافظ را چه گویند؟فیبر نوري
 -77۹به عملی که طی آن ،برقراري ارتباط تلفن مشترك با ترمینال هاي شرکت خدمات اینترنتی را چه گویند؟رانژه
 -775عملیاتی که میتواند صدا و داده را همزمان با هم روي یک خط منتقل شود؟رانژه
 -77۱خطوطی که بتوانند چندین ارتباط صوت همزمان انتقال دهیم را چه گویند؟PCM
 -777به معناي خط اشتراك دیجیتال نامتقارن است؟ADSL
 -778تكنولوژي که میزان سرعت دانلود (دریافتی) از سرعت آپلود (ارسالی) باالتر است؟ADSL
 -77۴تكنولوژي که نرخ تبادل اطالعات (ارسال و دریافت) در آن یكسان هست؟HDSL
 -78۲به DSLمتقارن با سرعت هاي مختلف چه گویند ؟ MSDSL
 -781تكنولوژي  DSLمتقارن همانند  HDSLکه نرخ ارسال و دریافت برابر را فراهم می آورد اما نیازمند یک خط جداگانه از تلفن است ؟ SDSL
DSL -78۰با نرخ سرعت بسیار باال را چه گویند ؟ VDSL
 -783سرعت دانلود  VDSLتقریبا چقدر است؟ 5۰مگابایت بر ثانیه
 -78۹سرعت آپلود  VDSLتقریبا چقدر است؟ 1۱مگابایت بر ثانیه
 -785اصلی ترین پارامتر در  VDSLچیست ؟ مسافت
-78۱نوعی شبكه تلفنی مبتنی بر  IPکه در آن چندین خط تلفن منفرد ،با قابلیت انتقال داده می گردد؟VODSL
 -787معادل فارسی کامپیوتر؟رایانه
 -788معادل فارسی shortcut key؟ کلید میانبر
 -78۴معادل فارسی programmer؟ برنامه نویس
 -7۴۲معادل فارسی (fire wallفایر وال)؟دیوار آتشی

 -7۴1معادل فارسی اسپیكر؟بلندگو
 -7۴۰معادل فارسی programing؟ برنامه نویسی
 -7۴3معادل فارسی printer؟ چاپگر
 -7۴۹معادل فارسی laptop؟کامپیوتر کیفی
 -7۴5معادل فارسی keyboard؟صفحه کلید
-7۴۱معادل فارسی monitor؟ صفحه نمایش
 -7۴7معادل فارسی update؟ بروزرسانی
 -7۴8معادل فارسی email؟ پست الكترونیكی
 -7۴۴معادل فارسی e-marketing؟ بازاریابی الكترونیكی
 -8۲۲معادل فارسی IT؟ فناوري اطالعات
 -8۲1کلمه  htmlدر فارسی به چه معناست؟زبان برنامه نویسی تحت وب
 -8۲۰کلمه  httpدر فارسی به چه معناست؟پروتوکل انتقال دیتا در اینترنت
 -8۲3کلمه  gifدر فارسی به چه معناست؟فایل هاي تصویري متحرك
 -8۲۹کلمه  wwwدر فارسی به چه معناست؟شبكه وب جهانی
 -8۲5کلمه  pcدر فارسی به چه معناست؟کامپیوتر شخصی
-8۲۱کلمه  cpuدر فارسی به چه معناست؟واحد پردازش مرکزي
 -8۲7کلمه  cdدر فارسی به چه معناست؟لوح فشرده
 -8۲8کلمه  VPSدر فارسی به چه معناست؟ سرور اختصاصی مجازي
 -8۲۴کلمه  cmsدر فارسی به چه معناست؟سیستم مدیریت محتوا
 -81۲وب سایت هایی که از طریق نرم افزار مدیریت محتوا میتوان اطالعاتش را تغییر داد چه گویند؟سایت پویا
 -811وب سایت هایی که تنها توسط طراحان و برنامه نویسان میتوان اطالعاتش را تغییر داد چه گویند؟سایت ایستا
 -81۰به آدرسی که محل فایل یا برنامه اي را در فضاي اینترنت مشخص می کند چه گویند؟url
BTS -813مخفف چیست؟ (Base Tranceiver Stationبیس ترن سی ور ایستِیشن)
 ISO -81۹مخفف چیست ؟ International Organization for Standardization
 ASCII -815مخفف چیست؟American Standard Code For Information Interchang
 NTFS -81۱مخفف چیست؟ New Technology File System
 RAM -817مخفف چیست؟Random Access Memory
 ROM -818مخفف چیست؟Read Only Memory
 POST -81۴مخفف چیست؟Power On Self Test
-8۰۲

 EPROMمخفف چیست؟Erasable Programmer Read Only Memory

EEPROM -8۰1مخفف چیست؟Electrically Erasable Programmer Read Only Memory
 GUI -8۰۰مخفف چیست؟Graphical User Interface
IT -8۰3مخفف چیست؟Information Technology
ICT -8۰۹مخفف چیست؟Information and Communiction Technology
AMD -8۰5مخفف چیست؟Advanced Micro Device
IBM-8۰۱مخفف چیست؟International Bussiness Machine
AB -8۰7مخفف چیست؟Address Bus

Control Busمخفف چیست؟CB -8۰8
Data Busمخفف چیست؟DB -8۰۴
Operating Systemمخفف چیست؟OS -83۲
Visual Basic Projectمخفف چیست؟VBP -831
Visual Basic for Applicationمخفف چیست؟VBA -83۰
Application Programming Interfaceمخفف چیست؟API -833
Visual Basicمخفف چیست؟VB -83۹
Digital Video Diskمخفف چیست؟DVD -835
Video Cassette Diskمخفف چیست؟VCD-83۱
Liquid Cristal Displayمخفف چیست؟LCD -837
Liquid Electron Displayمخفف چیست؟LED -838
Automatic Teller Mationمخفف چیست؟ATM -83۴
Personal Computerمخفف چیست؟PC -8۹۲
Televisionمخفف چیست؟TV -8۹1
Giga Byteمخفف چیست؟GB -8۹۰
Mega Byteمخفف چیست؟MG -8۹3
Extermelly Low Ferequncyمخفف چیست؟Elf -8۹۹
desktop publishingمخفف چیست؟DTP -8۹5
Musicall Instrument Digital Interfaceمخفف چیست؟MIDI-8۹۱
open system interconnection  مخفف چیست؟Osi -8۹7
Binary Digitمخفف چیست؟BIT -8۹8
Database Management Systemمخفف چیست؟DMS -8۹۴
Organizationمخفف چیست؟ORG -85۲
Commericalمخفف چیست؟Com -851
Control Panelمخفف چیست؟CPL -85۰
Digital Audio Tapeمخفف چیست؟DAT -853
Flash Videoمخفف چیست؟flv -85۹
Internet Explorerمخفف چیست؟IE -855
Joint Photographic Groupمخفف چیست؟JPG-85۱
Double Data Rate مخفف چیست؟Ddr -857
Fire Fox مخفف چیست؟FF -858
Video LAN Clientمخفف چیست؟VLC -85۴
Session Initiation Protocolمخفف چیست؟SIP-8۱۲
Graphics Processing Unitمخفف چیست؟GPU-8۱1
Quality Systems and Softwareمخفف چیست؟QSS-8۱۰
Audio Video Interleaveمخفف چیست؟AVI-8۱3
Computer Graphics مخفف چیست؟CG-8۱۹

RAR-8۱5مخفف چیست؟Roshal Archive
LPT -8۱۱مخفف چیست؟Line Print Terminal
NT-8۱7مخفف چیست؟New Technologies
NAT-8۱8مخفف چیست؟Network Address Translation
ARP-8۱۴مخفف چیست؟Address Resolution Protocol
 DMI -87۲مخفف چیست؟Desktop Management Interface
VPS -871مخفف چیست؟Virtual Private Server
 XP -87۰مخفف چیست؟ eXtreme Programming
 NFS -873مخفف چیست؟ Network File System
 PDF -87۹مخفف چیست؟Portable Document Format
 GPRS -875مخفف چیست؟Generral Packet Radio Service
 GPS-87۱مخفف چیست؟Global Positioning System
 GSM -877مخفف چیست؟Global System for Mobile Communications
 WAP -878مخفف چیست؟ Wireless Application Protocol
 -87۴قابلیتی که دارندگان تلفن هاي همراه را قادر می سازد تا از اینترنت استفاده کنند؟wap
 -88۲سرعت انتقال داده  wifiگوشی ها معمولی چقدر است؟  11مگابیت در ثانیه
 -881در کامپیوتر بایت را با چه عالمتی نشان میدهند؟ Bبزرگ
 -88۰در کامپیوتر بیت را با چه عالمتی نشان میدهند؟ bکوچک
 Html -883مخفف چیست؟Hyper text Markup Language
 Http -88۹مخفف چیست؟Hyper text Transfer Protocol
HTTPS -885مخفف چیست؟Hyper Text Transfer Protocol Secure
 gif -88۱مخفف چیست؟Graphics Interchange Format
 www -887مخفف چیست؟World Wide Web
 Pc -888مخفف چیست؟personal computer
CPU -88۴محفف چیست؟Central Processing Unit
 Cd -8۴۲مخفف چیست؟Compact Disk
LAN -8۴1مخفف چیست؟local area network
ISP -8۴۰مخفف چیست؟ Internet service provider
 URL -8۴3مخفف چیست؟ Uniform Resource Locator
 Hdd -8۴۹مخفف چیست؟Hard Disk Drive
 IP -8۴5مخفف چیست؟Internet Protocol
 -8۴۱اولین عملیاتی که برروي تمامی هارد دیسكها به جهت قابل استفاده بودن باید انجام داد؟ فرمت
 -8۴7به کارتهاي مغناطیسی که با امواج اطالعاتشان رد و بدل میشود چه گویند؟غیر تماسی
 -8۴8به کارتهاي مغناطیسی که با کمک هد اطالعاتشان رد و بدل میشود چه گویند؟تماسی
 -8۴۴مخترع کلید Ctrl+Alt+Delکیست؟ دیوید برادلی
 -۴۲۲ترکیب سه کلید  Ctrl+Alt+Delاز قدیم به چه معروف است؟ سالم سه انگشتی
 -۴۲1ترکیب سه کلید Ctrl+Alt+Delدر داس چه وظیفه اي انجام میدهند؟ریست

 -۴۲۰وقتی فایلی پاك میشود در واقع چه اطالعاتی از بین میروند؟ آدرس اطالعات از جدول آدرس ها
 -۴۲3شخص یا ماشینی که الگوریتم را اجرا کند چه نامند؟مجري الگوریتم
 -۴۲۹در برنامه نویسی محلی از حافظه که براي نگهداري موقت داده ها بكار رود چه گویند؟متغییر
 -۴۲5دستوراتی در برنامه نویسی که درستی یا نادرستی را بررسی کنند چه گویند؟دستورات شرطی
-۴۲۱مجموعه اي از عالیم ساده و اشكال که الگوریتم را به مولفه هاي تصویري تبدیل کند؟ flow chartیا نمودار گردشی
 -۴۲7عملی که برروي عبارات در برنامه نویسی اعمال شود چه گویند؟عملگر
 -۴۲8انواع عملگرها در برنامه نویسی؟محاسباتی،منطقی و مقایسه اي
 -۴۲۴براي انتقال تمام خصوصیات یک نوشته به نوشته اي دیگر در  wordاز چه ابزاري استفاده میكنیم؟Format Painter
 -۴1۲براي درج متن با جلوه ویژه از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟word art
 -۴11براي تایپ ده انگشتی ،انگشتان باید برروي کدام ردیف از صفحه کلید قرار بگیرند؟ردیف پایگاه
 -۴1۰بزرگترین کلید در صفحه کلید چه نام دارد؟ space
 -۴13کلید  spaceچه وظیفه اي دارد؟ تایپ جاي خالی
 -۴1۹کلیدهاي  F1تا  F1۰را اصطالحا چه گویند؟ تابعی
 -۴15حروف ت و ب چطور برروي صفحه کلید مشخص شدند؟برجستگی کوچک
-۴1۱در تایپ ده انگشتی عدد  ۰بهتر است با کدام دست تایپ شود؟چپ
 -۴17در تایپ ده انگشتی حرف چ بهتر است با کدام انگشت دست راست تایپ میشود؟کوچک
 -۴18در تایپ ده انگشتی کدام انگشت ها برروي حروف ت و ب قرار میگیرند؟اشاره
 -۴1۴کاربرد انگشت شست در تایپ ده انگشتی بیشتر چیست؟زدن فاصله
 -۴۰۲در تایپ ده انگشتی  shiftرا بهتر است با کدام دست انگشت فشار بدیم؟کوچک
 -۴۰1حرف ا در تایپ ده انگشتی با کدام انگشت فشرده میشود؟اشاره دست راست
 -۴۰۰حرف ل در تایپ ده انگشتی با کدام انگشت فشرده میشود؟اشاره دست چپ
 -۴۰3تایپ حرف ژ معموال ترکیب کدام حرف با  shiftاست؟ز
 -۴۰۹کاربرد  spelling & grammarچیست؟اصالح غلط امالیی
 -۴۰5ایا خطوط قرمزي که بوسیله  spelling & grammarزیر برخی کلمات کشیده میشود در چاپ نیز دیده میشوند؟خیر
-۴۰۱براي تكرار متنی در باال و پایین همه صفحات از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟footer and header
 -۴۰7براي قرار دادن تصویر داخل متن از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟insert
 -۴۰8براي کشیدن جدول داخل متن از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟insert
 -۴۰۴براي قرار دادن سمبول ها داخل متن از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟insert
 -۴3۲براي قرار دادن نمودار داخل متن از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟insert
 -۴31براي تایپ عالمت @ موجود در کلید  ۰از چه دکمه اي باید استفاده کرد؟shift
 -۴3۰براي حاشیه دار کردن صفحات در  wordاز چه گزینه اي استفاده میشود؟page borders
 -۴33اصطالحا افقی نمودن صفحه در  wordرا چه گویند؟landscape
 -۴3۹هنگام چاپ صفحه در  wordگزینه  current pageچه کاري انجام میدهد؟چاپ صفحه جاري
 -۴35هنگام چاپ اگر گزینه  current pageرا انتخاب سپس چاپ فقط صفحات زوج را انتخاب کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟فقط صفحه جاري چاپ
میشود
-۴3۱در  ۰۲۲7 wordآخرین اسنادي که ویرایش یا ایجاد شدند در کدام قسمت قابل مشاهده هستند؟Recent Documents
 -۴37براي محو کردن کادر جدول در  wordاز چه گزینه اي استفاده میكنیم؟no border

 -۴38براي محو کادر سلول هاي داخل جدول در  wordاز چه گزینه اي استفاده میكنیم؟ outside borders
 -۴3۴براي نوشتن متن به حالت کج در  wordاز چه ابزاري استفاده میكنیم؟Italic
 -۴۹۲کلید میانبر  Italicدر  wordچیست؟Ctrl,i
 -۴۹1کلید میانبر براي بازکردن پنجره فونت چیست؟Ctrl , d
 -۴۹۰کلید میانبر براي بزرگ کردن سایز نوشته ها در  wordچیست؟ ( Ctrl , shift , +کنترل و شیفت و به اضافه)
 -۴۹3از کدام منو میتوان خصوصیات صفحه در  wordرا تغییر داد؟Page Layout
 -۴۹۹براي فاصله دادن یک متن از لبه صفحه در  WORDاز کدام گزینه استفاده میكنیم؟Indent
 -۴۹5هنگام تایپ التین بخواهیم کاراکتري را بزرگ بنویسیم از چه کلیدي معموال استفاده میكنیم؟ shift
-۴۹۱براي حساس کردن  FINDبه حروف بزرگ و کوچک زمان جستجوي کلمات التین از چه گزینه اي استفاده میكنیم ؟ Match case
 -۴۹7براي قرار دادن توان به عدد از چه گزینه اي استفاده میكنیم؟superscript
 -۴۹8رولر ( )rulerدر  wordدر کدام منو قرار دارد؟View
 -۴۹۴براي ساخت صفحه جدید در  wordاز چه گزینه اي استفاده میكنیم ؟ Ctrl , Enter
 -۴5۲با فشردن کدام کلید و حرکت کلیدهاي جهت نما متن داخل فایل در  wordانتخاب میشود؟F8
 -۴51براي انتخاب یک پاراگراف چندبار باید کلیک کرد؟3بار
 -۴5۰حالت بزرگنمایی چه تاثیري در چاپ دارد؟هیچ اثري
 -۴53میزان پرش مكان نما با کلید  tabپیش فرض چقدر است؟نیم اینچ
 -۴5۹مجموعه اي از سلول ها که بصورت عمودي کنار هم قرار دارند چه مینامند؟ستون
 -۴55گزینه Remove Duplicatesدر اکسل در کدام منو قابل دسترسی است؟data
-۴5۱به ترکیبی از عملگرهاي ریاضی و توابع و آدرس سلول در اکسل چه میگویند؟فرمول
 -۴57هر  work bookبطور پیش فرش چند صفحه در اکسل دارد؟3
 -۴58با کدام گزینه در اکسل داده هاي تكراري را میتوان پاك کرد؟Remove Duplicates
 -۴5۴با کدام گزینه اطالعات ستون ها در اکسل را میتوان مرتب کرد؟sort
-۴۱۲عالمت مساوي در ابتداي یک خانه از اکسل نشانه چیست؟شروع یک فرمول
-۴۱1براي تغییر رنگ محتواي یک سلول در اکسل از چه دستوري استفاده میكنیم؟font color
-۴۱۰براي تغییر رنگ پس زمینه یک سلول در اکسل از چه دستوري استفاده میكنیم؟fill color
-۴۱3براي مرتب سازي ستون ها از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟Sort
 -۴۱۹کدامیک از محصوالت ماکروفاست یک برنامه محاسباتی است که از ان بیشتر براي کارهاي مالی و حسابداري استفاده میكنند؟excel
 -۴۱5مجموعه اطالعات یک فرد در یک جدول را چه گویند؟رکورد
 -۴۱۱قوي ترین پایگاه داده موجود چه نام دارد؟sql server
-۴۱7به دستورات کار با دیتابیس گویند؟query
-۴۱8براي خواندن اطالعات از چه  queryباید استفاده کرد؟select
-۴۱۴براي تغییر اطالعات از چه  queryباید استفاده کرد؟update
 -۴7۲براي حذف اطالعات از چه  queryباید استفاده کرد؟delete
 -۴71براي افزودن اطالعات از چه  queryباید استفاده کرد؟insert
 -۴7۰براي اعمال تغییر در ستونهاي جدول از چه  queryباید استفاده کرد؟alter
 -۴73براي حذف یک جدول از چه  queryاستفاده میكنیم؟drop
 -۴7۹براي بدست آوردن تعداد رکوردهاي یک جدول از چه تابعی استفاده میكنیم؟count

 -۴75براي بدست آوردن جمع اعداد یک ستون در  sqlاز چه تابعی استفاده میكنیم؟sum
 -۴7۱براي مرتب سازي از چه دستوري در  sqlاستفاده میكنیم؟order
 -۴77براي بدست آوردن اولین رکورد جدول از چه دستوري در  sqlاستفاده میكنیم؟first
 -۴78براي بدست آوردن اولین رکوردجدول از چه دستوري در  sqlاستفاده میكنیم؟last
 -۴7۴براي بدست آوردن چند رکورد اول جدول از چه دستوري در  sqlاستفاده میكنیم؟top
 -۴8۲ایا در  sqlبا دستورات مختلف امكان جابجایی رکوردها هنگام نمایش وجود دارد؟بله
 -۴81با چه دستوري در  sql serverدو جدول را باهم ادغام میكنیم؟join
 -۴8۰عالئمی در  sql serverکه در دستور  selectبه معناي تمام ستون ها است؟ستاره (*)
 -۴83براي جستجو داخل یک جدول از چه عبارتی استفاده میكنیم؟where
 -۴8۹اکسل چند ستون دارد؟۰5۱
 -۴85سرعت پردازش کامپیوتر با چه واحدي سنجیده میشود؟میلیون دستورالعمل در ثانیه
 -۴8۱عالمت مساوي در شروع یک خانه نشانه چیست؟شروع یک فرمول
 -۴87براي درج تاریخ جاري سیستم در یک سلول از اکسل از چه ترکیبی از کلیدها باید استفاده کرد؟; ( Ctrl +سه ترکیب کنترل جمع و سیمی
کلون)
 -۴88تابع  averageدر اکسل چه کاري انجام میدهد؟محاسبه میانگین اعداد
 -۴8۴پیش فرض سلولهاي اکسل از چه نوعی است؟جنرال
 -۴۴۲براي ایجاد سند جدید در آفیس از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟new
 -۴۴1براي بازکردن سندهاي قبلی در آفیس از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟open
 -۴۴۰براي ذخیره سازي از چه دستوري باید استفاده کرد؟ُSave
 -۴۴3براي ذخیره سازي به نحوي که فایل قبلی از بین نرود از چه دستوري استفاده کنیم؟ Save as
 -۴۴۹جهت حرکت دادن به متون و تصاویر در  power pointاز چه گزینه اي باید استفاده کرد؟Animations
 -۴۴5تعداد حرکتی که به هر اسالید در پاورپوینت میتوان داد چند تاست؟به تعداد دلخواه
-۴۴۱با کدام کلید اسالیدها در پاورپوینت اجرا میشود؟f5
 -۴۴7شكل و نحوه نوشتار متون توسط چه گزینه اي مشخص میشود؟فونت
 -۴۴8فاصله بین خطوط در  wordبا چه گزینه اي مخص میشود؟ (line spacingالین اسپیسینگ)
 -۴۴۴براي راست چین کردن نوشته ها از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟ (align rightاالین رایت)
 -1۲۲۲براي چپ چین کردن نوشته ها از چه گزینه اي باید استفاده کرد؟ (align leftاالین لفت)

