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 را توضیح دهید . Startگزینه هاي میز كار و منوي )توضیحات اولیه ( .1

 یك پنچره بر روي سیستم باز كنید و اجزاي آنرا شرح دهید . .2

 آیكون هاي میز كار را جابه جا كنید . )تنظیمات آیکون های میز کار( .3

 آیكون هاي میز كار را بر اساس نام مرتب كنید . .4

 بزرگ نشان دهید . آیكون هاي میز كار را به صورت .5

 كاري كنید كه آیكون هاي میز كار همیشه مرتب باشند و پراكنده نشوند . .6

 كاري كنید كه آیكون هاي میز كار بر اساس شبكه هاي مخفی مرتب شوند. .7

 آیكون هاي میز كار را مخفی و مجدد آشكار كنید . .8

 گجت ساعت را روي میز كار فعال كنید . )گجت های میز کار( .9

 را تغییر شكل دهید . گجت ساعت .11

 نام گجت ساعت را تغییر دهید . .11

 منطقه زمانی گجت ساعت را تهران قرار دهید . .11

 ثانیه شمار را براي گجت ساعت فعال كنید . .11

 گجت هاي میز كار را پنهان و آشكار كنید . .11

 گجت ساعت را حذف كنید  .11

 كامپیوتر را باز كنید . ره های ویندوز(ج)پن .16

 كامپیوتر راباز كنید و فایل هاي را با جزییاتشان نشان دهید .یكی از درایو هاي  .17

 تفاوت فایل و پوشه و همچنین نامگذاري فایل و پوشه را بیان كنید . مسیر فایل را توضیح دهید . .18

 پنجره را جابه جا و تغییر اندازه بدهید .  .19

 پنجره را حداكثر كنید. .21

 پنجره را به اندازه قبل برگردانید . .21

 ا فعال كنید .نوار منو ر .22

 ساختار درختی را فعال كنید . .23

 نوار وضعیت را فعال كنید . .24

 پنجره را بدون استفاده از ماوس جابه جا و تغییر اندازه بدهید . .25

 كامپیوتر را دوباره راه اندازي كنید .)خاموش کردن کامپیوتر(  .12

 كامپیوتر را به حالت آماده باش ببرید . .27

 كامپیوتر را خاموش كنید . .28

 خصوصیات كامپیوتر خود را نشان دهید . خصوصیات کامپیوتر() .29

 میزان حافظه رم كامپیوتر خود را نشان دهید . .31

 نام كامپیوتر خود را نشان دهید . .31

 سخت افزارهاي نصب شده بر روي كامپیوتر را نشان دهید . .32

 نرم افزار هاي نصب شده بر روي سیستم را نشان دهید . .33

 چند برنامه دلخواه را باز كنید . ه در کامپیوتر()تنظیمات پنچره های باز شد .34
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 بین برنامه هاي باز شده سوییچ كنید  ALT + TABبا استفاده از كلیدهاي  .35

 برنامه هاي باز شده را بدون هیچ واكنشی ببنیدید. .36

 دو پنجره دیگر باز كنید  و آنها را به صورت آبشاري مرتب كنید . .37

 كنید . هر سه پنجره را به طور همزمان حداقل .38

 پنچره هاي حداقل شده را مجدد باز كنید . .39

 برنامه دلخواهی را به نوار وظیفه سنجاق كنید . سنجاق کردن به نوار وظیفه و منوی استارت () .41

 برنامه دلخواهی را به منوي استارت اضافه كنید . .41

 برنامه سنجاق شده از منوي استارت و نوار وظیفه حذف كنید . .42

 ماشین حساب با راه اندازي ویندوز به طور خودكار اجرا شود .ترتیبی دهید برنامه  .43

 براي برنامه ماشین حساب یك میانبر بر روي میز كار بسازید . )میانبر( .44

 نام میانبر ماشین حساب را به فارسی تغییر دهید .)تغییر نام (  .45

 میانبر ماشین حساب را  پاک كنید طوري كه وارد سطل بازیافت شود .  )حذف( .46

 بار طوري حذف كنید كه وارد سطل بازیافت نشود . میانبر بسازید و این مجدد .47

 پاک می شود به سطل زباله نرود . Dترتیبی دهید فایل هایی كه از درایو  )خصوصیات سطل زباله( .14

 مگا بایت قرار دهید.1111میزان سطل زباله را براي درایو آخرتان  .14

 به حذف ظاهر نشود .ترتیبی دهید موقع حذف فایل ها پیغام مربوط  .51

 یكی از فایل هاي پوشه خود را حذف كنید و به سطل زباله بفرستید . .51

 فایل حذف شده را از سطل زباله برگردانید . .52

 سطل زباله را خالی كنید . .53

 آیكون سطل زباله را از روي میز كار مخفی كنید . میز کار (ت )خصوصیا  .54

 اولیه اش در بیاورید .شكل آیكون شبكه را تغییر دهید سپس به شكل  .55

 شكل آیكون شبكه را به حالت پیش فرض در آورید . .56

 شكل آیكون میانبر ماشین حساب را تغییر دهید . .57

 شكل یكی از پوشه هاي درایو سی را به دلخواه تغییر دهید . .58

د و دقیقه تغییر كن 11تصاویر میز كار را از یك پوشه دلخواه انتخاب كنید كه به صورت اسالیدي در هر  .59

 همچنین تصویر در وسط میز كار قرار داشته باشد .

 یك تصویر دلخواه را از داخل كامپیوتر پس زمینه میز كار قرار دهید . .61

 پس زمینه میز كار را ابی ساده قرار دهید . .61

دقیقه فعال كنید و ترتیبی دهید براي خارج شدن از محافظ  5محافظ صفحه نمایش را با نام خودتان براي  .62

 مایش رمز یوزر را بپرسد .صفحه ن

 محافظ صفحه نمایش را ي صفحه مشكی قرار دهید . .63

 محافظ صفحه نمایش را اسالیدهاي از یك درایو دلخواه قرار دهید . .64

 محافظ صفحه نمایش را غیر فعال كنید .. .65

 كیفیت تصویر بر روي میز كار را افزایش دهید .66
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 واه تنظیم كنید .براي صداهاي ویندوز یك الگوي دلخ )صداهای ویندوز( .67

 براي بسته شدن برنامه ها یك صداي دلخواه قرار دهید . .68

 ترتیبی دهید صداي شروع ویندوز قطع شود . .69

 كاري كنید كه صداي هاي ویندوز قطع شود . .71

 قالب اعداد و تاریخ را فارسی كنید . )تنظیمات زبان ( .71

 موقعیت زبان را ایران قرار دهید . .72

 اضافه كنید .زبان عربی را به نوار زبان  .73

 زبان پیش فرض را فارسی قرار دهید . .74

 همه زبان ها را به جز فارسی و انگلیسی حذف كنید . .75

 تاریخ و ساعت سیستم را تنظیم كنید . )تنظیمات ساعت و تاریخ ( .76

 دو ساعت به جز ساعت ایران به وقت مسكو و سئول با نام هاي متناسب ساعت اضافه كنید . .77

 اریخ و ساعت در ابتداي بهار و پاییز به طور خودكار تغییر كند .تنظیمی انجام دهید كه ت .78

 .یك پوشه با نام خودتان بر روي میز كار بسازید ( )ساخت پوشه  .79

 برنامه ماشین حساب را باز كنید . )ماشین حساب( .81

 را در ماشین حساب محاسبه كنید . 5/31+3*2عملیات  .81

82. (note pad) . برنامه را باز كنید 

 و یك متن انگلیسی در این محیط بنویسید . یك متن فارسی .83

 جهت نوشتن متن را از راست به چپ تنظیم كنید. .84

 فونت متن را به دلخواه خودتان تغییر دهید. .85

 در پوشه خودتان باز كنید . t1فایل را با نام  .86

 یك فایل جدید باز كنید . .87

 دخیره شده قبل را مجدد باز كنید و با نام جدید ذخیره كنید.فایل  .88

89. (ord padw ) . برنامه را باز كنید 

91. QAT -  كلیدهاي –بزرگنمایی  –نصب فونت  –انتخاب متنhome ,…  -  دستوراتundo , redo  - 

 جستجو و جایگزینی متن –كپی و انتقال متن 

 و قلم نازنین به رنگ قرمز در وسط صفحه بنویسید . 21به نام خدا را با اندازه  .91

c 2 +1  متن  .92
y= ax  .را تایپ كنید 

 بنویسید . و با هاي الیت زرد نام خودتان را در خط دوم با صورت ضخیم و در سمت چپ .93

 نام آموزشگاه خود را در خط سوم و با حالت مورب و زیر خط دار در سمت راست بنویسید . .94

 نام دوره هایی كه تا كنون گذرونید را به صورت عالمت دار ر خطوط بعدي بنویسید . .95

 ساعت را به متن خود اضافه كنید .تاریخ و  .96

 در پوشه خود ذخیره كنید . r1فایل را با نام  .97

98. (Paint) . برنامه را باز كنید 

 در پوشه خودتان دخیره كنید . p1یك نقاشی دلخواه ترسیم كرده و با نام  .99
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 از صفحه نمایش خود و محتویات آن عكس گرفته و آنرا در چوشه خودتان ذخیره كنید . .111

111. (toolsniping ) . با این نرم افزار یك عكس از نوار وظیفه گرفته و در پوشه خود ذخیره كنید 

 با این نرم افزار یك عكس از كل صفحه گرفته و در پوشه خود ذخیره كنید . .112

  Media playerو  sound recorderبرنامه هاي  .113

 بسازید  . Testم یك پوشه با نا Dبر روي درایو  )ساخت  فایل و پوشه و کپي و انتقال آنها ( .114

 بسازید . p1 , p2در پوشه تست دو پوشه به نام هاي  .115

 بسازید . m.txt . n.txtدو فایل به نام هاي  p1در پوشه   .116

 بسازید . b1.bmp , b2.bmpدو فایل به نام هاي   p2در پوشه  .117

 كپی كنید .  p2را در پوشه  m,nفایل  .118

 منتقل كنید .  p2را به پوشه   b1 ,  b2فایل هاي  .119

 سته  و كل فایل ها را بیان كنید و كار با فلش نحوه انتخاب فایل ها را به صورت پراكنده ، پیو .111

 ایكون ها را در اندازه بزرگ نشان دهید . (و فیلتر )نحوه نمایش فایل ها   .111

 ترتیبی دهید فایل ها با جزییاتشان دیده شود . .112

 شند فقط دیده شوند .می با A-Hترتیبی دهید كه فایل هایی كه حرف اول نامشان  .113

 كیلو بایت است فقط دیده شود. 111تا  11ترتیبی دهید كه فایل هایی كه اندازه آنها بین  .114

 ترتیبی دهید كه فقط فایل هاي متنی دیده شود . .115

 فایل ها را بر اساس نام و به صورت نزولی مرتب كنید . .116

 .فایل ها را بر اساس نوع گروه بندي كنید –گروه بندي فایل ها  .117

 را نشان دهید .  cمیزان ظرفیت خالی  و پر و حجم كلی درایو  ( فایل  –پوشه  – )خصوصیات درایو ها  .118

 براي درایو اخر خود یك برجسب دلخواه قرار دهید . .119

 خصوصیات پوشه خود را نشان دهید . .121

 یك فایل متنی بسازید و خصوصیات را نشان دهید . .121

 به فایل خود خصلت مخفی بدهید  .122

 دهید كه فایل هاي مخفی دیده نشود .ترتیبی  .123

 به فایل خود خصلت فقط خواندنی بدهید و بررسی كنید كه این خصلت چه عملی را انجام میدهد . .124

 ترتیبی دهید كه پسوند فایل ها دیده نشود . .125

 متنی و ... را نشان دهید . –اجرایی  –ترتیبی دهید پسوند فایل ها دیده شود و پسوندهاي تصویري  .126

 از راهنماي ویندوز اطالعاتی در مورد كپی فایل ها بدست آورید . ای ویندوز()راهنم .127

 3Fرا بر روي سیستم پیداكنید . minaفایلی با نام  )جستجو(  .114

 است را بر روي سیستم پیدا كنید . jpgكلیه فایل هایی كه پسوند شان  .114

 كلیه فایل هاي خالی بر روي سیستم را پیدا كنید . .131

 قدیمی موجود بر روي سیستم را پیدا كنید . كلیه فایل هاي خیلی .131

را  TXTحرفی هستند و پسوندشان  4می باشد و   Aحرف اول نام آنهافایلهایی كه  Searchتوسط برنامه  .231

 تاي آنها را به دلخواه در پوشه خودت كپی كنید 2و  جستجو كنید
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 شروع می شوند را جستجو كنیدN كه با حرف D هاي درایو فایل .233

جستجو  C را در درایو حجم آنها صفر استاست و TXT حرفی و نوع فرمت آنها 6كه اسم آنها هایی  فایل .231

   كنید.

به طوریكه حرف دوم  دارند را جستجو كنید MB 1 فایلهائی كه حجمی برابر یا باالتر از یك c:\در درایو  .231

 باشد.  Bنامشان 

تاریخ آنها مربوط به هفته قبل و  C در درایواست را  jpg حرفی و نوع فرمت آنها 6هایی كه اسم آنها  فایل .136

   باشد.

 جستجو كنید  C است را در درایو jpg شروع و نوع فرمت آنها "C"هایی كه اسم آنها با حرف  فایل .137

و تمام زیر پوشه هاي آن جستجو نمائید، و با پیدا  C است را در درایو bmp و jpg هایی كه فرمت آنها فایل .138

 ( كنید.Stopرا متوقف )شدن چند فایل، جستجو 

 را جستجو كرده و درون پوشه خود قرار دهید؟ TMP كلیه فایلهاي با پسوند .139

نوار وظیفه را در جاي خود قفل كنید به طوریكه قابل جابه جا شدن و یا تغییر   خصوصیات نوار وظیفه() .141

 اندازه نباشد .

 نوار وظیفه را در باالي صفحه قرار دهید. .141

 اندازه نوار وظیفه را بزرگ كنید. و حداكث و حداقل آن را نشان دهید.  .142

 ترتیبی دهید نوار وظیفه مخفی شود . .143

 ترتیبی دهید كه آیكون هاي نوار وطیفه با اندازه كوچك دیده شود . .144

 قفل شود . سیستم ترتیبی دهید زمانی كه كلید پاور از روي كیس فشرده شد .145

 دیده نشود . startدر منوي   computerترتیبی دهید كه گزینه  )خصوصیات منوی استارت ( .146

 كه كامپیوتر در منوي استارت به صورت منو دیده شود.ترتیبی دهید  .147

 ترتیبی بدهید لیست فایل هاي اخیرا باز شده در منوي استارت دیده شود . .148

 ترتیبی دهید كه برنامه هاي تازه نصب شده به صورت رنگی دیده شوند . .149

دهید كه زیر منوهاي منوي استارت زمانی كه اشاره گر موس روي آن قرار می گیرد خود به خود  ترتیبی .151

 باز شود .

 آیكون هاي منوي استارت را در اندازه بزرگ نشان دهید. .151

 قابلیت رگ كردم را در منوي استارت حذف كنید. .152

 را به منوي استارت اضافه كنید .  runگزینه  .153

 با نام خودتان نصب كنید . 911HP یك پرینتر  ()چاپگر .154

 به صورت اشتراكی نصب كنید . با نام خودتان  HP915یك پرینتر  .155

 پرینتر اول را پرینتر پیش فرض قرار دهید . .156

 پرینتر اول را حذف كنید . .157

 مفهوم صف چاپ چیست ؟ آنرا نشان دهید . موارد كنترل در صف چاپ را نشان دهید . .158

 )تنظیمات کاربر(  .114

 ا نام خودتون بسازید .یك كاربر جدید ب .161
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 نام كاربري خود را تغییر دهید . .161

 براي كاربر خود رمز قرار دهید . .162

 رمز كاربر خود را عوض كنید و سپس حدف كنید . .163

 شكل تصویري كاربر خود را تغییر دهید . .164

 به كار بر خود سوییچ كنید و فرق سوییچ و الگ آف را بیان كنید . .165

 هاي آن را نگه دارید .كاربر خود را حدف كنید اما فایل  .166

 كاربر مهمان سیستم خود فعال كرده  وا در صورت فعال بودن غیر فعال كنید  . .167

 دو  كاربر به نام فرزندان خود ایجاد كنید . .168

 به هر كدام از كاربران فرزندان خود یك رمز دهید . .169

 فرزندان خود را از نظر زمان استفاده از كامپیوتر محدود كنید . .171

 ا از نظر استفاده از برنامه ها محدود كنید .فرزندان خود ر .171

 به روز رسانی ویندوز را غیر فعال كنید   )به روز رساني( .171

 دیوار آتش را در ویندوز فعال و غیر فعال كنید . .171

 ترتیبی دهید كه هر پوشه در یك پنچره مجزا به خود باز شود . ( folder option)گزینه های  .174
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