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 هسحاى هثاًی کاهدیَزشخاسخٌاهِ ا ًام ٍ ًام خاًَادگی : 

 تِ اخضای هشزثط یِ ّن کِ تا یکذیگش تِ طَس هٌظن کاس هی کٌٌذ زا تِ ّذف خاصی تشسٌذ چِ هی گَیٌذ ؟ 1

 کاهدیَزش د: اطالػاذ ج: خشداصش ب: سیسسن الف:

 الف

 ضَد ؟تِ اطالػاذ خاهی کِ تِ کاهدیَزش دادُ هی ضَد چِ گفسِ هی  2

 خشٍخی د: دادُ ج: خشداصش ب: اطالػاذالف:

 ج

 کذام هثال یک خشداصش سادُ هی تاضذ ؟ 3

  زدضیِ ٍ زحیلیل زصاٍیش هاَّاسُ ایی ب: خوغ دٍ ػذدسِ سلوی سادُ الف:

 هحاسثِ حمَق کاسهٌذاى د: سثِ هیضاى سَد تاًکی یک حساباهح ج:

 الف

 ضَد چِ هی گَیین ؟تِ کلیِ ػولیازی کِ تش سٍی دادُ اًدام هی  4

 د: سیسسن ج:اطالػاذ ب:دادُ الف:خشداصش

 الف

 تِ لسور ّای لاتل لوس کاهدیَزش چِ هی گَیین ؟ 5

 د:ّیچکذام ج:هیاى افضاس ب:سخر افضاس الف:ًشم افضاس

 ب

 تشای تِ کاس گیشی سخر افضاس ................................... اسسفادُ هی ضَد . 6

 د: ّوِ هَاسد ج:سخر افضاس ب: ًشم افضاس الف:هیاى افضاس

 ب

 هْن زشیي ًَع ًشم افضاس دس یک کاهدیَزش کذام اسر ؟ 7

 د:ّیچکذام ج:سیسسوی ب:کوکی الف:کاستشدی

 ج

 هْن زشیي ًشم افضاس سٍی سیسسن ٍ ساتط تیي سخر افضاس ٍ ًشم افضاس کذام اسر ؟ 8

 سیسسن ػاهلد:  ج:یَزیلیسی ّا  ب:کاهدایلشّا  الف:هسشخن ّا 

 د

 تِ سیسسن ػاهلی کِ دس ّش لحظِ یک ًفش تسَاًذ تا آى کاس کٌذ چِ هی گَیین؟   9

 د: چٌذ تشًاهِ ایی ج: چٌذ کاستشُ  ب: زک کاستشُ  الف: زک تشًاهِ ایی

 ب

 تِ ّش کسی کِ تا کاهدیَزش کاس کٌذ چِ هی گَیین ؟ 10

 د: کاسداى ج: کاسکي ب:کاسهٌذ الف:کاستش

 الف

 تشًاهِ ایی کِ تشای ٍیشایص هسي ّا اسسفادُ هی ضَد خض کذام ًشم افضاسّا هی تاضذ ؟ 11

 کوکی  د: کاستشدیج: سیسسویب: سیسسن ػاهلالف:

 ج

 کذام هَسد خض کاهدیَزشّای ضخصی هحسَب هی ضَد ؟ 12

 ّش سِ هَسد  د: کیفی ّا ج: لة زاج ّا ب: سٍهیض ی ّای الف:

 د

 دیدیسال ضخصی هی تاضذ ؟کذام هَسد خض ٍسایل  13

 تی سین  د: سادیَج: زلَیضٍى  ب: زلفي ّوشاُ الف:

 الف

 کذام هَسد هغضکاهدیَزش هی تاضذ ٍ سشػر کاهدیَزش سا هؼیي هی کٌذ؟ 14

 Hard Diskد: Mother Boardج: Memory ب: CPU الف:

 الف

 ٍاحذ اًذاصُ گیشی سشػر کاهدیَزش کذام اسر ؟ 15

 الف ٍ ج د: گیگا ّشزض ج: گیگا تایر  ب: هگا ّشزضالف:

 د

 اًدام کلیِ ػولیاذ هحاسثازی ٍ هٌطمی تِ ػْذُ ٍاحذ کذام هَسد اسر ؟ 16

 ّش سِ هَسد  د: CPUج: CUب: ALUالف:

 

 د
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 کذام حافظِ , حافظِ ایی تشای ًگْذاسی ًسایح هَلر دادُ ّا اسر. 17

 خاًثی د: اصلی ج: خٌْاىب: سخیسسش الف:

 ج

 حافظِ یک حافظِ خاًثی هی تاضذ ؟کذام  18

 ّش سِ هَسد  د: Hardج: ROMب: RAMالف:

 ج

 کذام حافظِ تا لطغ تشق اطالػاذ خَد سا اص دسر هی دّذ ؟ 19

 CDد:  Hardج: ROMب: RAMالف:

 الف

 گیشد کذام اسر ؟ کَچکسشیي ٍاحذ حافظِ کِ فمط یک یا صفش هی 20

 گیگا تایر  د: تیر ج: تایر ب: هگا تایر الف:

 ج

 ) ساسر تِ چح(کَچکسشیي ٍاحذ لاتل آدسس دّی ......... ٍ ّش کاساکسش دس حافظِ یک ............... اضغال هی کٌذ . 21

 تایر  –تیر  د: تیر  –تایر ج: تیر  –تیر  ب: تایر  –تایر الف:

 الف

 ................. هی گَیٌذ .دس زمسین تٌذی ّاسد دیسک تِ دایشُ ّای هسحذ الوشکض  22

 ضیاسد: سیلٌذسج: لطاعب: سکسَسالف:

 د

 تِ دسسگاّی کِ دادُ سا ٍاسد کاهدیَزش هی کٌذ چِ هی گَیٌذ ؟ 23

 ّیچکذامد: ٍسٍدی/ خشٍخیج: خشٍخیب: ٍسٍدیالف:

 الف

 ػالهر هاٍس کِ تش سٍی صفحِ ًوایص دیذُ هی ضَد چِ ًام داسد ؟ 24

 Right Clickد: Double Clickج: Pointer  ب: Clickالف:

 ب

 کذام دسسگاُ یک دسسگاُ ٍسٍدی اسر ؟ 25

 هاًیسَس د: تلٌذگَ ج: اسکٌشب: چاخگشالف:

 ب

 کذام کلیذ یک کلیذ دٍ حالسِ هی تاضذ ؟ 26

 ب ٍ ج  د: Ctrlج: Altب: Caps Lockالف:

 الف

 کذام دسسگاُ یک دسسگاُ خشٍخی هی تاضذ ؟ 27

 ّش سِ هَسد د: خشیٌسشج: خالزشب: سسام  الف:

 د

 کذام هَسد یک دسسگاُ ٍسٍدی / خشٍخی هی تاضذ ؟ 28

 ّش سِ هَسد  د: دٍستیي ٍب کن  ج: هیکشٍفَى ب: زخسِ َّضوٌذ  الف:

 الف

 کذام هاًیسَس الهح اضؼِ کازذی داسد ؟ 29

 Plasmaد: CRT ج: LEDب: LCDالف:

 ج

 ًام هخضى خَّش چاخگش ّای خَّش افطاى چیسر؟ 30

 خیيد: سیثَىج: زًَشب: کازشیحالف:

 الف

 ًَع چاخگش هی زَاى اص کاغز سل اسسفادُ کشد ؟دس کذام  31

 لیضسید: حشاسزیج: خَّش افطاى ب: سَصًیالف:

 الف

 هخضى خَّش زًَش هخصَظ کذام چاخگش اسر ؟ 32

 د:لیضسی ج:حشاسزی ب:خَّش افطاى  الف:سَصًی

 د

 اسر ؟اسالذ هخصَظ کاسذ گشافیک کذام  33

 LPTد: PCIج: ISAب: AGPالف:

 الف

 ب خَسذ هخصَظ چاخگش کذام اسر ؟ 34
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 SLOTد: PS2ج: LPTب: COMالف:

 کذام گضیٌِ اص هضیر ّای ضثکِ هی تاضذ ؟ 35

 ّش سِ هَسد د: کاّص ٍلر ج: کاّص ّضیٌِ ّا ب: ایداد گشٍُ ّای کاسیالف:

 د

 کَچکسشیي ًَع ضثکِ کذام اسر ؟ 36

 Localد: WANج: MANب: LANالف:

 الف

 ضثکِ گسسشدُ خْاًی چِ ًام داسد ؟ 37

 د:ّش سِ هَسد ج:ایٌسشًر  ب:ایٌسشاًر  الف:اکسسشاًر 

 د

 ؟ ًوی تاضذکذام گضیٌِ خض سیسسن اسزثاط دادُ ایی  38

 د: سشػر اًسمال ج:دسسگاُ گیشًذُ ب: سیسسن فشسسٌذُ الف:کاًال اسزثاطی

 د

 سشػر ضثکِ تا کذام ٍاحذ اًذاصُ گیشی هی ضَد ؟   39

 د: ّش سِ هَسد ج:تیر تش دلیمِ  ب: تیر تش ساػر  الف: تیر تش ثاًیِ 

 الف

 صهاًی کِ اطالػازی سا اص سٍی ضثکِ دسیافر هی کٌین چِ گفسِ هی ضَد ؟   40

 د: ّیچکذام ج: اسسال اطالػاذ  ب: داًلَد الف:آخلَد

 ب

 ًوی ضَد ؟کذام هَسد خض ٍیضگی ّای ازصال خْي تاًذ هحسَب  41

 ّای سایاًِ ایی د: احسواالذ حولِ ج: سشػر تاال ب: ّضیٌِ صیاد الف: ّویطِ آًالیي تَدى 

 ب

 ضشکر ّای خذهاذ دٌّذُ ایٌسشًر چِ ًام داسًذ ؟ 42

 IPد: Dial - UPج: ADSLب: ISPالف:

 الف

 تاضذ ؟کذام گضیٌِ في آٍسی اطاػاذ هی  43

 د: ّش سِ هَسد ICDLج: ICTب:  ITالف:

 الف

 کذام گضیٌِ هفَْم زداسذ الکسشًٍیک هی تاضذ ؟ 44

 د:الف ٍ ب Amazonج: E-Marketingب: E-Commerceالف:

 د

 کذام هَسد تاًکذاس ی الکسشًٍیک اسر ؟ 45

 Teleworkingد: E-Learningج: E-Bankingب: E-Commerce الف:

 ب

 ًاضی اص کاس هذاٍم تا کاهدیَزش چِ  هی گَیین ؟تِ آسیة ّای  46

 Refreshد: LEDج: LCDب: RSIالف:

 الف

 فاصلِ هٌاسة چطن تا هاًیسَس چمذس هی تاضذ ؟   47

 ساًسی هسش 70د: ساًسی هسش 100ج: ساًسی هسش 20ب: ساًسی هسش 50الف:

 الف

 ّای  حفظ اطالػاذ کذام اسر ؟ سٍش 48

 حفاظر اص اطالػاذ دس هماتل اص تیي سفسي  ب: هماتل ًفَر افشاد غیش هداصحفاظر اص اطالػاذ دس الف:

 ّش سِ هَسد د: حفاظر اص اطالػاذ دس ٌّگام دٍس سیخسي ج:

 د

 کذام هَسد ًشم افضاس ًوایطی اسر ؟ 49

 Open Sourceد: Sharewareج: Freewareب: Demoالف:

 الف

 حك ًطش یؼٌی :  50

 ب:حك کدی ًشم افضاس سا ًذاسین  الف:حك کدی ًشم افضاس سا داسین 

 د: حك کدی ًشم افضاس سا فمط دس داخل ایشاى داسین ج:حك کدی ًشم افضاس سا دس ضشایط خاظ داسین 

 ج
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 هی تاضذ. کاهدیَزشکذام یک اص گضیٌِ ّای صیش اص هضایای  51

 د:اًؼطاف خزیشی ج: لذسذ زصوین گیشی   ب: لذسذ خاللیر  الف: سشػر

 الف

 چِ هی گَیٌذ. کاهدیَزشتِ کلیِ هذاساذ الکسشًٍیکی ٍ اخضا  52

 د: هیاى افضاس ج: سخر افضاس    ب: تذًِ      الف: ًشم افضاس  

 ج

 حاصل خشداصش دادُ ّا کذام اسر؟ 53

 د:اطالػاذ ج: ٍسٍدی  ب: في آٍسی اطالػاذ الف: سیسسن  

 د

 ّا چٌذ کاستشُ اسر؟ کاهدیَزشکذام یک اص  54

 ی ضخصیّا کاهدیَزشد:  ّا    کاهدیَزشج: سیض  ّای کَچک کاهدیَزشب:  شّای تضسگ کاهدیَزالف: 

 الف

  ٍ حافظِ تِ زشزیة کذام اسر؟ کاهدیَزشٍاحذ اًذاصُ گیشی سشػر  55

 د: هگا تیر ٍ ّشزض ج:هگا ٍاذ  ٍ تایر   ب: هگا ٍلر  ٍ هگا تایر   الف:هگاّشزض ٍ  تیر 

 الف

 تا کذام خضء اًذاصُ گیشی هی ضَد؟ کاهدیَزشسشػر  56

 د: هٌثغ زغزیِ ج: هادس تشد  ب:حافظِ  الف: خشداصًذُ  

 الف

 ؟ًیسرکذام دسسگاُ خشٍخی  57

 سسام ٍ د: خشیٌسش سسام    ج: ٍب کن ٍ ٍ هاٍس ب:اسکٌش  الف: خشیٌسش ٍ هیکشٍفي   

 ب

 سا تشلشاس هی کٌذ.....................ًام داسد. سخر افضاسًشم افضاسی کِ اسزثاط تیي کاستش ٍ  58

 د: ایٌسشًر ج: ًشم افضسا هیاًی   کاستشدی     ب: سیسسن ػاهل         ًشم افضاسالف: 

 ب

  کذام یک تشسٍی هادس تشد ًیسر؟ 59

 د: گزسگاُ ّا ج: حافظِ اصلی    ب: ٍاحذ هحاسثِ ٍ هٌطك الف:اسالذ ّا  

 ب

 کِ دس ساخسواى یک تیواسسساى اسر اص کذام ًَع اسر؟ضثکِ ایی  60

 د: گسسشدُ ج: ضْشی   ب: هٌطمِ ایی   الف:هحلی 

 الف

 اص خیچیذُ زشیي ًَع تشًاهِ ّاسر؟ 61

 د: تاصیْا   ج: تشًاهِ ّای اهَصضی  ب: ٍاطُ خشداص    الف: ٍیٌذٍص  

 الف

 کذام یک دسسگاُ ٍسٍدی ًیسر؟ 62

 د: هاٍس ج: هیکشٍفي  ب: خالزش  الف: خَیطگش

 ب

 ؟کٌذهی زغییش ساػر ٍ زاسیخ سیسسن زَسط کذام یک  63

 د: خاهدش ّا ج: تاطشی خطسیثاى   ب: سشػر صهاى سٌح  الف: دیح سَئیح ّا  

 ج

  هْن زشیي ٍ اصلی زشیي لطؼِ سخر افضاسی سیسسن ...................ًام داسد. 64

 د: صفحِ ًوایص ج: صفحِ کلیذ  ب: خشداصًذُ   الف:ّاسد دیسک

 ب

 سایح زشیي دسسگاُ خشٍخی کذام اسر؟ 65

 د: صفحِ کلیذ ج: صفحِ ًوایص الف: صفحِ ًوایص لوسی   ب: خشیٌسش                 

 ج

 کذام گضیٌِ دسسگاُ ٍسٍدی ٍ خشٍخی اسر؟ 66

 کاسذ صَزی -هَدم د: هاٍس -هَدم  ج:کاسذ گشافیک -صفحِ ًوایص لوسی      ب: اسکٌش -الف:سسام

 د

 کذام یک خض ٍاحذّای سیض خشداصًذُ ًیسر؟ 67

 Register د:           Memory ج:     ALU ب:    CU الف: 

 ج

 الف دس کذام حافظِ دسسشسی زشزیثی اسر؟ 68
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          Ram د: Hard ج:                    floppy ب:              Rom الف: 

 اخشای تشًاهِ ّاسر؟کذام حافظِ هحل  69

 Rom د: Hard ج: Ram ب: Cache الف: 

 ب

 کذام دیسک ًَسی اسر؟ 70

 Hard د: Floppy ج: Tape   ب: DVD الف: 

 الف


