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 مبانی و مفاهیم کامپیوتر
 با روشن شدن کلید ................... مجموعه کلید های اعداد بخش ماشین حساب فعال می شوند. .1

 Caps lock د(  Bach space ج(  Tab ب(  Num Lock الف(

 ................ وظیفه انتقال مکان نما در چهار جهت بر روی صفحه نمایش را بر عهده دارد .  .2

 Home د(  (Arrow Keys)کلید های جهت ج(  TAB ب(  Page up الف(

 به کدام یک از کلیدهای زیرکلید های تابعی اطالق می گردد.  .3

 Spacbar,Back,space,Enter د(  ALT, CTRL ج( F1 تا F12 ب(  CTRL,Shft,Alt الف(

 گیرد. جهت اجرای یک دستور و انجام یک عمل کدام کلید مورد استفاده قرار می .4

 Table د(  End ج(  Space ب(  Enter الف(

 .عمل می کند Caps lockمانند کلید با کلید حروف کلید........ نگه داشتن  .5

 Alt+Ctrl د(  Ctrl+Shift ج(  Alt ب(  Shift الف(

 .. برای پرش یکباره مکان نما به جلو استفاده می شود............از کلید   .6

 Tab د(  Back space ج(  Space bar ب(  Enter الف(

 ازکدام کلید جهت پاک نمودن حروف و کارکترتایپ شده قبلی استفاده می شود؟  .7

 Enter د(  Back space ج(  Del ب(  Sapce Bar الف(

 یا اجرای برنامه کلید............ بکار میرود. جهت لغو و  .8

 Delet د(  Enter ج(  Back Space ب(  Escape الف(

 ن حروف کلید ....... را باید یکبار فشار داد.تایپ شدبزرگ برای  .9

 Altد(  Caps lock ج(  Shift ب(  Tab الف(

 پ عالئم باالیی کلید، باید پایین نگه داشته شود.یکلید.......در صفحه کلید برای تا  .11

 Homeد(  Ctrl ج(  Shift ب(  Alt الف(

 به نوار پایین صفحه دسک تاپ....... می گویند. .11

 د(نوار عنوان ج(نوار آدرس  ب(نوار ابزار    الف(نوار کار

 که با کلیک راست نمایش می یابد،چه نام دارد؟ منوی .12

 د(زیر منو  ج(منوی فایل    ب(نوار منو الف(منوی میانبر

 از کدام دکمه های کنترلی برای برگرداندن پنجره به وضعیت قبل استفاده می شود؟ .13

 Closeد(   Restoreج(    Minimizeب(   Maximizeالف(

 از طریق صفحه کلید از چه کلید هایی استفاده می شود؟ startجهت باز کردن منوی  .14

 Ctrl +Escد(  Alt   +F4ج(  Alt + Spaceب(  Alt + Tabالف(

 و مصرف برق را به حداقل می رساند ؟ را به حالت نیمه خاموش می برد کامپیوتر گزینه کدام .15

  Log offد(  Stand byج(     Restartب(    Turn offالف(

 همه فایل ها و پوشه های یک پنجره از کدام روش استفاده می شود؟ جهت انتخاب .16

 د( گزینه های ب و ج       Editاز منوی  Select Allج(انتخاب گزینه  Ctrl + Aب( کلید های    Alt +Aالف( کلید های
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 کدام نام فایل صحیح است؟ .17

 test>1.txtد( test?.txtج(   test*.txtب(    test1.txtالف(

 ال فایل ها و پوشه ها به درایو فالپی ، کدام روش مناسب تر است؟برای ارس .18

 Refreshد(   Cut , Pasteج(    Send Toب(   Copy , Pasteالف(

 های کنار هم از چه کلیدی استفاده می شود؟ نآیکوبرای انتخاب  .19

  Alt + Shiftد(   Ctrlج(     Altب(     Shiftالف(

 استفاده می شود؟ viewاز منوی  گزینه کدامونها نظیر اندازه ،تاریخ و ... برای مشاهده جزئیاتی راجع به آیک .21

 Tilesد(   Detailsج(    Listب(   Iconsالف(

 شود؟ ...... استفاده میگزینهها و پوشه ها به طور کامل )بدون وارد شدن به سطل بازیافت( از  فایلبرای حذف  .21

    shiftد(   Ctrl+ xج(  Shift+ Deleteب(    Deleteالف(

 سک تاپ چه گزینه ای را باید انتخاب نمود؟دجهت مرتب کردن عمودی پنجره ها در صفحه  .22

  Minimize all windows(د     Cascade Windowsج(     Tile windows verticallyب (    Tile windows Horizontallyالف( 

 می شود؟ باعث مخفی شدن آن وظیفهانتخاب کدام گزینه در تنظیمات نوار  .23

  Show the clockد(     show Quick Launchج(    Lock the taskbar  ب(     Auto hide the taskbarالف(

 نوار کار چه موقع امکان جابجایی و تغییر اندازه نوار نخواهد بود؟ ویژگیهایدر پنجره  .24

 Lock the taskbar گزینه ب( در صورت غیر فعال بودن  Lock the taskbar گزینهالف(در صورت فعال بودن 

 Auto) hide the taskbar گزینهد( با فعال کردن  Keep the taskbar on top of  other windows گزینهج(با فعال کردن 

 از کدام روش استفاده می شود؟ startبرای افزودن میانبر برنامه به منوی  .25

 Propertiesب( کلیک راست روی دسک تاپ و انتخاب گزینه       Propertiesالف( کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه 

  Tool bars  د( کلیک راست روی نوار کار و انتخاب گزینه   Propertiesو انتخاب گزینه  My computer آیکونج( کلیک راست روی 

 نرا کجا قرار میدهیم؟آ  میانبر برای اینکه یک فایل اجرایی به هنگام راه اندازی ویندوز به طور خود کار اجرا شود .26

 Startupج( Startج(منوی    All Programب(    Accessoriesالف(

  توسط کدام یک از زبانه های زیر می توان اجزای ویندوز را به دلخواه تغییر داد؟ Display propertiesدر کادر محاورهای   .27

 Settingsد(   Appearanceج(  Desktopب(    Screen Saverالف( 

 برنامه به صورت ماهیانه فراهم می شود؟ اجرای امکان Schedule Taskدر کادر  گزینه کدامخاب با انت .28

 When my computer startsد(  Monthlyج(  Weeklyب(  Daily   الف(

 در پنجره پوشه ها چه گزینه ای را باید فعال نمود؟ وظیفهبرای نمایش قاب  .29

  Show common task in foldersب(       Open each folder in the same windowsالف(

  Use windows classic foldersد(        its own windows Open each folder inج(

 ه تنظیمی بایستی انجام گیرد؟چجهت مشاهده پسوند فایل ها  .31

 را غیر فعال نمودHide extension for known file typesب(     نمودفعال را Hide extension for known file typesالف( 

 نمود.غیر فعال را  folders  do not Show hidden files andد(        نمود.فعال را  folders  Show hidden files andج( 
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 استفاده می شود؟ گزینه کدامجهت چر خاندن تصویر از  Paintدر برنامه  .31

 imageاز منوی  Flip\Rotate گزینه  ب(   Imageاز منوی   Stretch\Skew گزینهالف(

       Imageاز منوی  Invert color گزینهد(      Imageاز منوی   Attributes گزینهج(

 ابزار استفاده می شود؟ کدامبرای ترسیم چند ضلعی از  Paintدر برنامه  .32

 Polygonد(    Lineج(  fillب(   Rectangleالف(

 استفاده نمود؟ گزینه کداماز  باید pad Wordعالمت دار در برنامه  لیست ایجادبرای  .33

 Underlineد( Boldج(      Fontب(   Bulletsالف(

 به وسیله کدام بر نامه می توان از فایل ها و پوشه ها پشتیبان تهیه نمود؟ .34

 Calculatorد(  Disk clean upج(  Winrarب(   Backupالف(

 باشد. های پشتیبان ..... می فایلپسوند   .35

 Bakد(  Bkfج(  Rarب(    Zipالف(

 را به کار می بریم؟ گزینه کدامها از نسخه پشتیبان  فایلبرای احیای  .36

  Everyone document and settingsد(      My document and settingج( Advancedب(  Restore file and settingالف(

 توسط کدام بر نامه می توان فایل ها و پوشه ها را فشرده نمود؟  .37

 Restoreد(  Backupج(    Winrarب(  Disk clean up (الف

  به توانایی اجرا و بازکردن همزمان چند برنامه باهم ..................می گویند. .38

 Run Program(د                 Multi User(ج      Multi Tasking(ب      Task Manager(الف

   های...............استفاده می شود.دکمه  از کار میز پراکنده در نآیکوبرای انتخاب چند   .39

 Shift +right Click(د  Click+Shift(ج       Ctrl +Right Click(ب          Ctrl+ Click(الف

 ظاهر می شود؟ stand byبه جای  hibernateچگونه برنامه  .41

       log offهنگام انتخاب  ctrlفشردن دکمه  (ب     startهنگام انتخاب دکمه shiftفشردن کلید (الف

  turn of computerهنگام انتخاب گزینه  shift فشردن کلید (د stand byهنگام انتخاب  shiftفشردن کلید (ج

 ؟کدام گزینه صحیح نیست  .41

 می گویند. tray barهایی از قبیل ساعت سیستم و زبان سیستم است  نآیکوبه قسمت راست نوار کار که شامل اطالعات و  (الف

 استفاده می شود.  shortcutرسی سریع تر و راحت تر به برنامه ها از برای دست (ب

 کلیه  برنامه ها را بسته و کامپیوتر را خاموش می کند. stand byگزینه  (ج

 کلیه  برنامه های کاربر فعلی را می بندد و آماده  ورود کاربر بعدی می شود. log offگزینه (د

 چپ ماوس را ......می گوییم .یک بار فشردن و رها کردن دکمه سمت   .42

 drag (د  double click(ج  click (ب    right click (الف

 .با برنامه یا پوشه در آن قراردارد عنوان که فرامین الزم برای کار زیر نوار افقی واقع در نوار .43

 title bar (د                  status bar (ج      scroll  bar (ب   menu bar (الف

 استفاده می شود. .................. یتصحیح اشتباهات و بازگشت به عقب از دکمه ها جهت .44

 ctrl +z (د        alt +tab (ج  ctrl +u (ب        alt+ ctrl (فلا



 تهیه : سمیه طالب  ویندوز مقدماتیواالت نمونه س

4 
 

 کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می کند؟  .45

 menu bar(د   search bar(ج  address bar(ب   toolbar(الف

 محل قرار گرفتن یک فایل یا پوشه کپی شده در.......می باشد.  .46

 Rom (د             Clipboard(ج                Hard disk(ب   حافظه اصلی(الف

 کدام یک از گزینه های زیر عمل برش را انجام می دهد؟  .47

 ctrl +x(د  ctrl +c(ج alt +c(ب                 alt +v(الف

 روی درایو.......  propertiesبا فشردن دکمه   .48

 خصوصیات فایلها و پوشه ها را به صورت گروهی تغییر می دهیم.(ب میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می نماییم.  (الف

 نماییم. زمان دسترسی به اطالعات درایو را مشاهده می (د فایل ها و پوشه ها را مشاهده می نماییم. تعداد (ج

 معادل کدا م گزینه است؟f5 معادل   دکمه .49

  refresh(د  forward (ج  undo (ب  favorites (الف

 کدام گزینه صحیح نیست؟  .51

 روش حذف منطقی هرنوع اطالعاتی که ماحذف می کنیم به صورت واقعی حذف نمی شود. در(الف

 می باشد.   Editاز منوی    pasteمعادل گزینه ی  ctrl +v (ب

 یکسان است.  windows explorerو  my computerاصول کار و قابلیت های دو برنامه ی  (ج

 نشان داده نشود.  Explorerفایل باعث می شود پرونده در حالت عادی در   Archiveخصوصیت(د

 برای بستن پنجره  فعال جاری از کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود.  .51

 alt +tab (د                  shift+f11 (ج        Alt+f4 (ب        ctrl +a (الف

 ایجاد می شود؟  taskbarلیست چه برنامه هایی در نوار  .52

 باز شده.  و برنامه های پوشه ها(ب برنامه نصب شده در ویندوز. (الف

 برنامه های مربوط به تنظیمات سیستم. (د برنامه های مربوط به اینترنت و تنظیمات شبکه. (ج

 کدام بک از گزینه های زیر می توان برنامه زمان بندی شده را تعریف کرد؟ با  .53

 time(د           task scheduler(ج      task manager(ب    start up(الف

  ود؟ش برای حذف یک برنامه در زمان بند از کدام گزینه استفاده می  .54

  disable(د                     setting(ج              enable (ب                  delete(الف

 شود. .استفاده می.....برای نمایش لیست برنامه ها ی درحال اجرا وسوییچ بین آنها ازدکمه های....  .55

 alt +enter(د   alt +spacebar(ج alt+ f5(ب     alt+ tab(الف

 شود؟ از کدام گزینه استفاده می ها  آیکونبرای مرتب بودن همیشگی   .56

 align to grid(د                auto arrange(ج     sort by name(ب    arrange icon(الف

 استفاده می شود........................ از   تنظیمات ویندوزبرای  .57

 help(د    system(ج  control panel(ب   general(الف

 کدام کار انجام می گیرد؟ Folder optionاز پنجره   General  گسر بردر    open each folder in the same windowبا انتخاب گزینه  .58

 آنها مشخص می شود. آیکونمحتوای پوشه با  (ب          فایل های مخفی پوشه ها نشان داده می شوند. (الف

 ود.محتوای هر پوشه در پنجره ی مخصوص خود باز می ش (د        محتوای هر پوشه در پنجره ی فعلی باز می شود. (ج
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 را انتخاب می کنیم. .........بر اساس نوع و محتوای آنها مرتب شوند از گزینه .برای اینکه ها  آیکوندر مرتب سازی   .59

 Type (د   Modified (ج        Name (ب             Size (الف

 سل است.حداقل وضوح تصویر صفحه نمایش برای مشاهده  مناسب صفحات وب و تصاویر گرافیکی .......پیک  .61

 1611*1211 (د  811*611(ج  1124*768   (ب  1281* 1124  (الف

 وضوح تصویر صفحه نمایش و کیفیت بهتر آن به چه عواملی بستگی دارد؟  .61

  ب و ج  (د          کارت گرافیک (ج       مانیتور (ب       دمادر بر (الف

 ....استفاده می شود.......برای چاپ متن بر روی کاغذ به حالت افقی از گزینه .. .62

 landscape(د       portrait(ج       preview(ب         margins(الف

 کدام یک از کلید ها است؟  replaceمعادل دستور   .63

 alt +h(د        ctrl+ x(ج            ctrl+ h(ب           ctrl +f(الف

 ارد؟چه کابردی د Tilesدر روش های نمایش محتویات یک پنجره نوع   .64

 فهرست پوشه هاوپرونده هارانمایش می دهد. (عنوان پوشه ها وپرونده ها رانمایش می دهد. ب(الف

   محتویات را به صورت تصویر گرافیکی و کوچک رانمایش می دهد. (د   پوشه ها وپرونده ها رانمایش می دهد. نآیکو (ج

 :استفاده کنیم Tile windows verticallyاز گزینه   اگربرای مرتب کردن پنجره های باز میز کار   .65

  باعث خارج ساختن پنجره ها از حالت آبشاری می شود. (ب       پنجره های میز کار بصورت افقی و زیر هم مرتب می شوند (الف

 پنجره های باز بصورت آبشاری ازگوشه ی سمت چپ باالی میز کار به پایین مرتب می شوند. (ج

 و در کنار یکدیگر مرتب می شوند.  ت عمودیپنجره های میز کار بصور (د 

           هنگام راه اندازی سیستم فراهم کرده است. برنامه ها را امکان اجرای خودکار ز ویندو کدام یک از گزینه های زیر در  .66

 یک برنامه  shortcut (د   Startاز منوی   Runگزینه   (ج  Accessibility (ب start upپوشه ی   (الف

 برای عدم نمایش فایل ها و پوشه های پنهان است.   folder optionم گزینه در کدا  .67

        do not cache thumbnails (ب  show hidden files and folders (الف

  do not  hidden files and folders (د  hide extensions for known file types (ج

 نام برنامه در حال اجراست  نمایانگرهر پنجره  باالینوار ............ در  .68

 د( ابزار   کنترلج(    ب( عنوان الف (منو

 هر پنجره ای که باز می شود دکمه آن در کدام قسمت قرار می گیرد .69

 Startمنوی  د     Taskbar (ج         Task Manager (ب Toolbarالف( 

 می گردد .  وظیفه .................. باعث عدم جابجایی نوار گزینهفعال بودن  .71

 Hide the taskbarد (   Hide inactive iconج(  Lock the taskbarب(      Lock the panelالف( 

 کدام یک از روش های زیر سبب حذف فیزیکی اطالعات می شود؟ .71

 Alt +Delد(  Ctrl +Delج(  Shift +Delب(  Deleteالف( صدور فرما ن

 استفاده می شود؟ کلیدهایه بین برنامه های باز از چ سوییچرای ب .72

 Alt+Spaceد(  Alt+ Tabج(  Ctrl+ Tabب(  Alt+F4الف( 

 با انتخاب کدامیک از دکمه های نوار منو می توان روش نمایش محتویات داخل پنجره را تعیین کرد؟ .73

 Toolsد( Editج( Fileب( Viewالف(
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 کدام یک از پسوندهای زیر مربوط به فایل های غیر اجرایی است؟ .74

 COMد(  BATج(  DATب(  EXEف( ال

 به هر یک از درایوهای دیسک سخت .................... و به تمام فضای یک دیسک سخت.................. می گوییم. .75

 دیسک منطقی,د( دیسک فیزیکی     هارد ,ج( دیسک منطقیدرای   ,ب( دیسک فیزیکی  دیسک فیزیکی ,الف(دیسک منطقی

 جستجو از چه کلیدی استفاده می شود؟  پنجرهه برای دسترسی سریع تر ب .76

 F4د(  F3ج(  F2ب(  F1الف( 

 ها را تعیین نمود؟فایل جستجویمی توان محل  زیرهای لیست از  کدامیکدر  .77

  Containing Textد(   A word or phrase in the fileج(    Look inب(     All or part of the file nameالف( 

 استفاده می شود؟ معیار کداممی باشد از  aکه حرف آخر آنها  حرفی 3 حداکثر ایفایله جستجویبرای  .78

 *.a??د(   ?.a??ج (  *.a???ب (     *.??aالف (

 کاری از کدام گزینه ی زیر استفاده می شود ؟ جهت  نمایش محتویات پوشه ها بصورت کاشی .79

 Listد(          Thumbnailsج( Iconب( Tilesالف(

 معلوم است؟ ها بر اساس زمان آخرین تغییر فایل ، کدام گزینه به معنای تاریخ نایلفا جستجویدر  .81

 Past monthد (   Within the last weekج (    Within the past yearب (     Don’t Rememberالف ( 

 کار می رود؟ کردن همه پنجره های باز و مشاهده  محیط کار ویندوز به Minimizeکدام یک از روش های زیر برای .81

 Show the Desktop و انتخاب گزینه  وظیفهالف( کلیک راست روی نوار و 

 Show the Desktop انتخاب گزینه   Properties وظیفهب( کلیک راست روی نوار و 

 Show Open Windows و انتخاب گزینه  وظیفهج( کلیک راست روی نوار و 

 Show Open Windows انتخاب گزینه  Properties وظیفهد( کلیک راست روی نوار و 

 .جهت محافظت از صفحه نمایش از گزینه ...................... استفاده می کنیم .82

  Themesد(          Customizeج(     Screen Saverب(         Propertiesالف( 

 کدام عمل امکان پذیر نمی باشد؟ Display Propertiesکادر محاوره ای  در .83

 Desktopب( تغییر زمینه  محافظ صفحه نمایش تعیینالف( 

 د( تغییر نوع تصاویر Desktopج( تعریف الگوی نمایشی برای 

 نحوه نمایش تصویر را مشخص می کند. گزینهکدام   Desktop،زبانه  Display Propertiesدر پنجره  .84

 Customize Desktopد (  Colorج (   Backgroundب (  Positionالف ( 

 قابلیت اجرایی دارند؟ Startupیک از برنامه های زیر در  کدام .85

 د( فایل های غیر اجرایی اجراییج( فایل های  ب( پوشه ها الف( درایوها

 های  صوتی در رایانه ......................گفته می شود. CDبه خاصیت اجرای خودکار  .86

 Auto Exitد(  Automateج(  AutoPlayب(  Auto Runالف( 

 چیست؟ Volume پنجرهدر  Muteد گزینه کاربر .87

 د( تغییر نوع صدا بلندگو هاج( تغییر توازن صدای  ب( اجرای فایل صوتی الف( قطع و وصل صدا

 کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟Fileدید از منوی جبرای ذخیره کردن مجدد یک فایل نقاشی با نام  .88

 Save asد( Newج( Openب( Saveالف(
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 یا دایره کافیست در هنگام ترسیم کلید..............را پایین نگه داریم.ترسیم مربع  جهت .89

 Shiftد(  Spaceج(  Ctrlب(  Altالف( 

 به کار می رود؟ Paintکدام یک از گزینه های زیر برای کشیدن یا جمع کردن تصویر در  .91

 Invert Colorsد(  Attributesج(  Stretch/Skewب(  Flip/Rotateالف( 

 می توان خطوطی از مجموعه نقاط رسم کرد؟  Paintاز ابزارهای  با کدام یک .91

 Curveد(  Eraserج(  Air Brushب(  Pick Colorالف( 

 ؟ چیست File منویدر  Set AS Wall Paper گزینهکار  نقاشیبرنامه  در .92

  گیرددر نظر می  Desktop زمینهموجود را به عنوان  تصویرب(  به کار می رود  نقاشیالف( برای چاپ 

 به کار می رود  کاغذاندازه  تنظیمد( برای  به کار می رود  تصویر ذخیرهج( برای 

 ضبط صدا توسط کدام گزینه امکان پذیر است؟ .93

 Network Cardد(  Microphoneج(  Graphic Cardب(  Speakerالف( 

 استفاده می شود؟ Sound Recorderبرای چه عملیاتی از برنامه   .94

  یلم و رادیو از اینترنتموسیقی و فب( پخش  صوتی و ویدیویی الف( پخش فایل های

 Wavد( ضبط، پخش و ویرایش فایل های  MIDو  wavج( پخش فایل های 

 باشد؟کدام گزینه صحیح نمی   .95

 را دارد CDقابلیت خواندن و نوشتن روی  CD- Writer ب(  را دارد  CD قابلیت خواندن DVD – Romالف( 

 را دارد  CD قابلیت خواندن و نوشتن روی DVD – Writerد(  را دارد  DVDواندن قابلیت خ  CD)Romج(

شود که در آن اطالعاتی ( نمایش داده میآیکونکادر راهنمای متن)مربوط به  آیکونگر ماوس روی یک با قرار دادن اشاره  .96

 گویند... میبه این کادر راهنما .................. ٬ نوشته شده است آیکوندرباره عملکرد 

 Helpد(     Assistantج(   Toolsب(  Tipالف( 

 :شودسبب می  Hide Extensions For Known File Typeگزینه   .97

 های پنهان نمایش داده نشوند.ها و پوشههای پنهان نمایش داده شوند.            ب( فایلها و پوشهالف( فایل

 شده در ویندوز نمایش داده نشود.های شناختهشوند.          د( پسوند فایل های سیستمی نمایش دادهها و پوشهج( فایل

 شود هر پوشه در پنجره جداگانه باز شود.انتخاب گزینه ..................... سبب می  Folder Optionsدر کادر محاوره   .98

  Open Each Folder In Its Own Windowب(                          Show Common Tasks In Folderالف( 

 Double Click To Open An Itemد(                 Open Each Folder In Same Windowج( 

 نمایش می دهد؟ My Computerدکمه در نوار ابزار ساختار درختی را در پنجره  کدام  .99

 Folder Optionد(  Viewج(   Folderب(  Upالف( 

 قرار نگیرد کلید.................نگه می داریم؟ Recycle Binداخل برای اینکه اطالعات حذف شده در  .111

 Ctrl + Shiftد( Altج( Ctrlب( Shiftالف(

 ............ را انتخاب می کنیم .برای اینکه یک آیکن میانبر از یک برنامه داشته باشیم ، روی آن کلیک راست کرده و گزینه ... .111

 دامد( هیچک Send Toج(  Copyب(  Cutالف(  

 کلیدها می باشد ؟  کدامترکیب   Edit از منوی    Cutمعادل عمل   .112

    Ctrl + Zد(  Ctrl + Cج(    Ctrl + Xب(    Alt + F4الف (  
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 برای تغییرنام فایل یا پوشه ها در ویندوز از کدام دکمه استفاده می شود ؟    .113

   f4د(    f12ج(   F1ب(     F2الف( 

 نقاشی و واژه پرداز وجود دارددر چه مسیری برنامه های   .114

   Start/All Programs /System Toolsب (   Start/All Programs /Accessories (الف 

 Start/All Programs /Gamesد (     Start/All Programs /Accessories/Entertainmentج ( 

 کند. صویر را مشخص میه نحوه نمایش تگزینکدام   Desktopو تب  Display Propertiesدر پنجره   .115

 Customize Desktop (د  Color (ج   Background (ب  Position (الف 

 کدام گزینه برای ضخیم کردن متن بکار می رود  Word Padدر برنامه  .116

 Fill (د Bold (ج  Italic (ب  Underline (الف 

 ا انتخاب می کنیم ؟مورد ر کدامبرای مرتب سازی آیکن ها بر اساس پسوند از منوی میان بر ،  .117

 Typeد(   Size ج(   Date ب(    Name الف( 

 یک از گزینه های زیر پنجره ها به حداقل می رسند؟کداما ب .118

 Tile Windows Horizontallyد(  Show The Desktopج(  Toolbarsب(  Cascadeالف( 

 یمبرای سازماندهی فایلها بهتر است آنها را داخل ................ قرار ده .119

 Desktop (د  My Computerج(  My Documentب(  Folderالف ( 

 گزینه صحیح است ؟  کدامجهت ایجاد یک پوشه در ویندوز   .111

 Edit →New→Folderد (     Edit→New→Text Documentج (    File→New→Folderب (     File→New→Text Documentالف ( 

 اشد ؟گزینه برای تغییر نام پوشه صحیح نمی ب کدام .111

 را انتخاب می کنیم   Renameگزینة   Editب( از منوی        Renameالف( کلیک راست روی پوشه و انتخاب گزینة 

  F2د( انتخاب پوشه وسپس فشردن کلید   ج( انتخاب پوشه و سپس کلیک روی نام پوشة مورد نظر 

 را نمایش می دهد  قسمت ظرفیت فضای استفاده شده دیسک کدامدر پنجره  خصوصیات درایوها  .112

   Typeد(    Used Spaceج(   Capitallyب(     Free Spaceالف(

 چگونه می توان توسط ماوس پنجره را جابجا نمود؟ .113

 د( بزرگ نمودن پنجره      ج( کوچک نمودن پنجره    ب( باکشیدن نوار منوی پنجره    الف( با کشیدن نوارعنوان پنجره 

 سرهم دکمه ماوس چه می گویند؟به دوبار فشردن سریع و پشت  .114

 Double clickد( Right clickج( Left clickب( Clickالف(

 در کدام قسمت از نوار وظیفه آیکون برنامه های ساکن در حافظه دیده می شود؟ .115

 د(هیچکدام Startج( Task Manager ب( System Trayالف(

 می رود؟از موارد زیر برای راه اندازی مجدد کامپیوتر بکار  کدامیک .116

 Hibernateد( Stand byج( Restartب( shut downالف(

 کدامیک از گزینه های زیر را باید انتخاب کرد؟ startبرای تعویض کاربر بعد از دکمه  .117

 Hibernate د( Stand byج( Turn offب( Log offالف(
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 برای دسترسی به برنامه ماشین حساب کدامیک از مسیرهای زیر را باید انتخاب کنیم؟ .118

 Start/accessories/All programs/Calculatorب( Start/All programs/calculatorالف(

 د (هیچکدام  Start/All program/Accessories/Calculatorج(  

119. Title bar به چه معناست؟ 

 د(نوار عنوان ج(نوار ابزار ب(نوار منو الف(نوار مرورگر

 زیر را باید انتخاب کنیم؟ بلی برگردانیم کدام یک از مواردشده را به اندازه قMaximizeبرای اینکه پنجره  .121

 Toolbarد( Closeج( Restoreب( Minimizeالف(

چنانچه اندازه پنجره کوچک باشد و نتواند اطالعات مسیرجاری را نشان دهد کدامیک از موارد زیر به صورت اتوماتیک ظاهر  .121

 می شود؟

 Scroll barد( Title barج( Menu barب( Task bar الف(

 کدامیک از موارد زیر جزء نوار منو نمی باشد؟ .122

 Viewد( Searchج( Editب(      Fileالف(

 نوار منو می توان روش نمایش محتویات داخل پنجره را تعیین کرد؟ گزینه هایبا انتخاب کدامیک از  .123

 Toolsد( Editج( Fileب( Viewالف(

 هد؟کدامیک از نوارهای زیر مسیر پنجره را نمایش می د .124

 د(نوار مرورگر ج(نوار آدرس ب(نوارابزار الف(نوار منو

 برای فعال یاغیر فعال کردن نوار ابزار از کدامیک از گزینه های زیر می توان استفاده کرد؟ .125

 د(ب وج Standard Buttonsج( Customizeب( Linksالف(

 را باید انتخاب کنیم؟ Arrange Icons By برای مرتب کردن آیکونهای دسک تاپ بر حسب تاریخ کدامیک از زیر گزینه های .126

 Modifiedد( Sizeج( Typeب( Nameالف(

 محافظ انتخاب شده را به صورت پیش نمایش نشان می دهد؟Screen saverکدامیک از دکمه های زیراز سربرگ .127

 On Resumeد( Settingج( Previewب( Waitالف(

 اسم یک فایل حداکثر از چند کاراکتر تشکیل شده است؟ .128

 81د( 151ج( 256ب( 251الف

 برای چه نوع فایلی استفاده می شود؟ Txtپسوند  .129

 د(هیچکدام ج(متنی ب(صوتی الف(تصویری

 برای چه کاری استفاده می شود؟F2کلید  .131

 د(نوسازی ج(انتقال پوشه یا فایل ب(تغییرنام الف(حذف پوشه یا فایل

 را نمایش می دهد؟در بررسی خصوصیات درایو کدام گزینه ظرفیت کل دیسک گردان  .131

 Capacityد( Free spaceج( Used spaceب( Tipeالف(

 می باشد؟ cpoy ترکیب کدام یک از کلیدهای زیر معادل گزینه .132

 Alt+xد( Shift+zج( Shift+xب( Ctrl+xالف(
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 برای ایجاد یک سند جدید از کدام یک از راههای زیر می توانیم استفاده کنیم؟ .133

 از نوار ابزار را کلیک می کنیم.Newب(دکمه  انتخاب می کنیم.را Newگزیه Fileالف(از منوی 

 د(همه موارد را از صفحه کلید فشار می دهیم.Ctrl+Nج(کلیدهای 

 کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟Fileبرای ذخیره کردن سند از منوی  .134

 Permissionد( Newج( Openب( Saveالف(

 می باشد؟Searchمهکدامیک از کلیدهای صفحه کلید معادل اجرای برنا .135

 F8د( F5ج( F3ب( F2الف(

 کدام است؟ redo کلید میانبر فرمان .136

 Ctrl+sد( Alt+sج( Shift+zب( Ctrl+zالف(

 باشد؟کدام گزینه صحیح می Word Padافزار در نرم  .137

 گیرد.قرار می استفادهبرای چاپ سند موجود مورد  Fileدر منوی  Print Previewالف( از گزینه 

 گیرد.قرار می استفادهبرای چاپ افقی سند موجود مورد  Portraitگزینه  Fileدر منوی  Page Setup ب( از گزینه

 گیرد.قرار می استفادهبرای یافتن کلمه یا متن دلخواه در متن مورد  Ctrl +Fج( از ترکیب کلیدی 

 گیرد.قرار می ادهاستفبرای جایگزینی کلمه یا متن دلخواه در متن مورد  Ctrl +Hد( از ترکیب کلیدی 

 کدام گزینه صحیح نیست؟  .138

 شده در حافظه کاربرد داردحساب برای نمایش مقدار ذخیرهدر ماشین MCالف( 

 شده در حافظه کاربرد دارددادهحساب برای ذخیره عدد نمایشدر ماشین MSب( 

 کند.ه جمع میشددادهشده در حافظه را با مقدار نمایشحساب مقدار عدد ذخیرهدر ماشین MTج( 

 شده کاربرد دارد حساب برای حذف آخرین عدد وارددر ماشین CE د( 

 کدام گزینه صحیح نیست؟  .139

 نمایش و غیره( کاربرد دارد.نحوه ٬ برای تغییر خصوصیات تصویر)اندازه Attributesگزینه  Paintبرنامه  Imageالف( در منوی 

 صورت افقی یا عمودی کاربرد دارد.کردن تصویر بهبرای کشیدن یا جمع Flip/Rotateگزینه  Paintبرنامه  Imageب( در منوی 

 رود .کار میبرای ضبط صوت به Record دکمه sound Recorderج( در برنامه 

 شود.افزار استفاده میبرای تغییر شکل ظاهری نرم Viewاز منوی  Skin Chooserگزینه  Windows Media playerد( در  برنامه  

 ام گزینه صحیح نیست؟کد  .141

 Control Panel   Administrator Computer Management  System Local UserGroup New Groupکاریالف(برای ایجاد گروه

                           start  All Programs Accessories System Tools Disk Cleanupب( برای آزادسازی فضای دیسک

               Start  All ProgramsAccessoriesSystem Tools Disk Defragment سازی فضای دیسکیکپارچهج( برای 

راست کلیکToolsبرگه Check Nowگزینه Scan For Attempt Recovery Of Bad Sector  د( برای ترمیم سکتورهای خراب گزینه 

  My ComputerPropertiesروی درایو موردنظر و انتخاب 

 کنیم.آمدگویی مطابق گزینه ...................... اقدام میبرای تغییر صفحه خوش   .141

 User Account Or Pick An Accountب(   Control Panel  User Account Change  The Way Users Logon Or Off الف( 

 این صفحه را تغییر داد.توان د( نمی  My Computer  User Account Change  Welcomeج( 
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 باشد؟های کاربری کدام گزینه صحیح نمیدر مو رد حساب  .142

 توان ایجاد نمودمیXp در ویندوز administratorو Limitedدو نوع حساب کاربری  الف(

 افزار را انجام دهد.افزار یا نرمتواند حذف و نصب سختکاربر نمی Limitedب( در حساب کاربری نوع 

 افزار  را انجام دهد.تواند حذف و نصب سختکاربر می Limitedب کاربری نوع ج( در حسا

 های موجود روی رایانه دسترسی داشته باشد.تواند به تمام فایلکاربر نمی Limitedد( در حساب کاربری نوع  

 شود؟انجام نمی Disk cleanupکدامیک از کارهای زیر توسط   .143

 باز یافتکردن سطل ب( خالی                              Tmpهای موقتی الف( حذف فایل

 سازی فضای دیسک سختد(یکپارجه تر                               های قدیمیسازی فایلج( فشرده

ه .............یک سری اطالعات سخت افزاری نمایش داده می شود و بخش مهمی کزبانه  Windows Task Mangerدر کادر محاوره  .144

 است. Cupیا درصد فعالیت  Cup Usageنمودار گرافیکی  ٬ برگ وجود دارد ای در این سربرای کاربر غیرحرفه

   Networkingد(    Performanceج(  Processesب(    Applicationsالف(

 باشد؟صحیح نمی  Device Managerکدام یک از گزینه های زیر در مورد برنامه   .145

 Control PanelSystem PropertiesHardwareDevice Managerبرنامه                 الف( برای اجرای این 

   my Computerراست رویکلیک PropertiesHardwareDevice Managerب( برای اجرای این برنامه)از چپ به راست(  دکمه

 حذف یا غیرفعال کرد. ٬ید و تغییر افزارهای متصل به رایانه دتوان اطالعات و مشخصات سختج( در این کادر می

 توان تغییر داد.نمی افزارهای متصل به رایانه راتوان سختد( در این کادر می

 اند.تازگی بازشدههایی است که بهمحل نمایش لیست اسناد و پرونده  .146

  Control Panelد(      My Recent Documentsج(        My Computer ب(          My Documentsالف(

 باشد.می ویدئوییهای صوتی و هایی برای پخش فایلپوشه ..............................  شامل برنامه Startدر منوی   .147

 System Toolsد(    Entertainmentsج(            Accessoriesب(    Accessibilityالف(

متوالی در یک پوشه  های غیرآیکون................... و برای انتخاب کلیدی(....های یک پوشه کلید)ترکیبآیکونبرای انتخاب تمام   .148

 کنیم.)از راست به چپ(همراه کلیک ماوس استفاده میکلیدی( ......................... را بهکلید)ترکیب

 A  Ctrl ,Ctrl+د(                               A  Ctrl+ ,Shifج(               Shift ,+A  Altب(                   Ctrl,+A Altالف( 

بسته  ٬ های بازشود بدون اینکه برنامهسبب می ٬کردن رایانه انتخاب کنیماگر گزینه .............................. را هنگام خاموش  .149

 مصرف قرار گیرد.شود کامپیوتر در حالت کم

  Standbyد(  Hibernateج(  Restartب(   Turn Offالف(

سخت ذخیره و های در حال اجرا روی دیسکشود برنامهسبب می Shut Down Window٬زینه .............................. در کادر گ .151

 شوند.حالت قبل روی صفحه ظاهر میها بهکنید برنامهکه کامپیوتر را روشن میزمانی ٬ کامپیوتر خاموش شود

  Standbyد(    Hibernate(ج               Restartب(  Log Offالف(

 باشد؟صحیح نمی Control Panelکدام گزینه در مورد پنجره    .151

مربوط به هر برنامه بطور جداگانه در  آیکونبندی خارج شده و ها از حالت دستهشود برنامهسبب می  Switch To Classic Viewالف( 

 شود.این پنجره نمایش داده می

توانید صداهای مختلفی را برای رویدادهای ویندوز می Soundو انتخاب زبانه   Sound And Audio Devices آیکونب( با دابل کلیک روی 

 انتخاب کنید.
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شود سیستم برق غیرفعال شده و سبب میهای مصرفگزینه Presentationو انتخاب گزینه  Power Option آیکونج( با دابل کلیک روی 

 نرود.  Stand Byهرگز به حالت 

شود هنگام خاموش کردن سبب می Enable Hibernateو انتخاب گزینه  Hibernateدر قسمت  Power Option آیکوندابل کلیک روی  د(

 مشاهده شود. Hibernateگزینه  Shiftداشتن کلید با نگه  Turn Off Computerکامپیوتر در کادر محاوره 

کلید (گرداند و استفاده از کلید می از حالت حداقل به حالت قبل برپنجره را  ___________  )فشردن کلید )کلید ترکیبی   .152

 های باز  جابجا شود.)از راست به چپ(شود که پنجره فعال تغییر کند و بین پنجرهمتوالی سبب میطور به  ___________ )ترکیبی

 Ctrl+ Tab  ،Ctrl +Tabد(   Alt +Tab  ،Alt +Tabج(   Alt  ،Tabب(   Alt+ Tab  ،Altالف(

 نوار وضعیت معادل کدام گزینه زیر است؟   .153

 Address Barد(    Address Barج(  Status Barب(      Title Bar الف(

در قسمت پایین  Task Bar، باید در نوار صورت افقی و مانند کاشی زیر یکدیگر مرتب کنیمای باز را بهه اگر بخواهیم پنجره .154

 را انتخاب نماییم. _____کلیک راست نموده و گزینه  صفحه

 Tile Desktop Showد(    Tile Windows Vertically ج(   Tile Windows Horizontally ب(  Cascade Windows الف(

 را تغییر داد؟ Smartض منوی رفهای پیشآیکونتوان تعداد با کدام گزینه می  .155

  Number بخشدر  ←  View برگه  ← Taskbar And Start Menuالف( کادر محاوره 

  Program در بخش ←  General برگه  ← Taskbar And Start Menuکادر محاوره  ب( 

  Start Menu Setting در بخش ←  View برگه  ← Display Propertiesکادر محاوره  ج(

   Number در بخش ←  View برگه  ← Display Propertiesکادر محاوره  د(

، اگر گزینه کنیمرا انتخاب می Advanceکلیک کرده و زبانه  Customizeروی دکمه  Task Bar And Start Menuدر کادر محاوره  .156

صورت بهبرنامه  ،، در صورتیکه برنامه جدیدی روی کامپیوتر نصب شود تا زمانی که اجرا نشدهرا انتخاب نماییم ___________

 شود.الیت نمایش داده میهای

  Open Submenus When I Pause On Them ب(    Start Menu Items  الف(

 Highlight Newly Installed Applicationد(        Start Menu Settingج(

 باشد؟کدام گزینه نادرست می Control Panelدر   .157

 کنیم.را انتخاب می Add Or Remove Programها گزینه الف( برای نصب یا حذف برنامه

، و شکلی دلخواه را برای را انتخاب نموده Button یزبانه ،دابل کلیک کرده Mouse روی گزینه ب( برای تغییر شکل ظاهری ماوس 

 کنیم.میماوس تعیین 

و سپس  Detailدکمه  Languageی زبانهدر ، کلیک نموده  Regular And Languageج( برای افزودن زبان فارسی به کامپیوتر روی گزینه 

 نماییم.ی را انتخاب میفشرده و زبان فارس را Addدکمه 

 نماییم.را انتخاب می Install New Fontگزینه  Fileدابل کلیک نموده از منوی  Fontجدید روی پوشه  Fontد( برای نصب 

 Start ،Controlشود در منوی سبب می _____انتخاب گزینه  Start Menuدر قسمت  Customize Start Menuدر کادر محاوره  .158

Panel و نمایش داده شود.صورت منبه 

  Show Menuد(        Display As A Linkج(  Display As A Menuب(    Control Panel Menuالف(

 کدام گزینه صحیح است. .159

 ش.د.سبب پاک شدن سند اصلی می Recent Documentsالف( پاک شدن اسناد موجود در 
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 کنیم.کلیک می Advancedروی گزینه  Startدن برنامه کاربردی به منوی برای افزو Customize Classic Start Menuب( در کادر محاوره 

 استفاده نمود Display Propertiesج( برای خروج از محافظ صفحه نمایش باید از پنجره 

 کنید.د( کلمه عبور برای خروج از محافظ صفحه نمایش همان کلمه عبوری است که برای ورود به ویندوز از آن استفاده می

 کند؟ها براساس آخرین زمان تغییر بیان میآیکونکردن ام گزینه روش مرتبکد  .161

  Arrange Icons By → Auto To Grid ب(  Arrange Icons By →Modified    الف( 

  Arrange Icons By → Date د(  Arrange Icons By → Type     ج(  

 شود.برای تغییر الگوی نمایشی استفاده می ....................زبانه   Display Propertiesدر کادر محاوره   .161

 Settingد(   Themesج(   Desktopب(      Appearanceالف(

 ها مجاز است؟ها و پوشهاسامی زیر برای نامگذاری فایل از کدامیک   .162

 Txt.Txtد(     Com.Txtج(    Co?.Comب(  Nul.Txtالف(

 گیرد.های باز قرار میروی پنجره وظیفه وار کردن گزینه ............... نبا فعال  taskbar And Start Menu Propertiesدر کادر محاوره  .163

 Lock The Taskbar ب(                                       Auto Hide The Taskbarالف(

  Show The Taskbar Topد(         Keep The Taskbar On Top Of The Windows ج( 

 چیست؟ Service Packز نظور ام .164

 ب(بسته ای است جهت بهبود و کار آئی نرم افزار  الف(نرم افزاری است برای دسترسی به اینترنت 

 کارآئی سخت افزار د(بسته ای است جهت افزایش سرعت و ج(نرم افزاری است برای عیب یابی سیستم کامپیوتر  

 پس زمینه استفاده می شود؟ برای تغییر Display Propertiesهای  از کدام یک از تب .165

 Screen Saverد(  Appearanceج( Settingب( Desktopالف(

 می توان پس زمینه مورد نظر را انتخاب کرد؟ display Propertiesاز کادر  Desktopاز کدام گزینه در تب  .166

 customize Desktopد( Backgroundج( Positionب( colorالف( 

 کدام گزینه زیر کاربرد دارد ؟ Display Propertiesاز کادر  Desktopوان پس زمینه در تب بعندلخواه  برای انتخاب تصویر .167

 Customize Desktopد(  Colorج( Browseب( positionالف(

 از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟ Desktop تغییر رنگجهت  .168

 Positionد(  Browseج( Backgroundب( Colorالف(

 استفاده می شود؟ Positionاز کدام گزینه موجود در  Desk topدر وسط صفحه  جهت درج تصویر پس زمینه .169

 Verticalد(  Stretchج( Tileب( Centerالف(

 جهت درج تصویر در پس زمینه بطوریکه کل صفحه نمایش را بپوشاند کدام گزینه زیر استفاده می شود؟ .171

 Vertical د( Stretch ج( Tile ب( Center الف(

 پس زمینه در کنار هم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟ جهت درج تصویر .171

 Vertical د( Stretch ج( Tile ب( Centerالف(

 جهت تنظیمات محافظ بر روی نوع انتخاب شده برای صفحه نمایش کدامیک از گزینه های زیر استفاده می شود؟ .172

 Passwordد( Positionج( Settingب( Previewالف(

 فعال شدن محافظ صفحه نمایش از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟برای تعین مدت زمان  .173

 Waitد( Power ج( Preview ب( Setting الف(
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 کدام گزینه زیر صحیح است؟ Display Propertiesبرای استفاده از طرحها و الگوهای آماده از تب  .174

 Effectد( settingج( Screen Saverب( Themesالف(

 سیستم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟جهت تنظیم تاریخ و ساعت  .175

 User Accountد( Fontج( Date / Timeب( Displayالف( 

 استفاده می شود؟ Display Propertiesجهت تعیین رنگ پنجره ها و منوها از کدام تب   .176

 Screen Saverد( Appearanceج( Settingب( desktopالف(

 استفاده می شود ؟ Appearanceه های برای تنظیم برخی از جلوه ها از کدام گزین .177

 Font Sizeد( Color Schemeج( Advanceب( Effectالف(

کدام گزینه را انتخاب  Folder Optionبرای اینکه تنظیم تمام پوشه ها به حالت پیش فرض ویندوز برگردد از کادر محاوره ای  .178

 می کنیم؟

  Displayeach folderد( Show All Filesج( Like Current Folderب( Reset All Folderالف(

 را انتخاب می کنیم ؟ Folder Optionدر  Viewجهت عدم نمایش فایلها و پوشه ها ی مخفی کدام گزینه از سربرگ  .179

 Show Hidden Files And Folders ب(  Do not Show Hidden Files And Folder الف(

 Display The Full Path In The Address Bar د(  Hide File Exertions For Know File Types ج(

 از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟  Connectionبرای ایجاد  .181

 Phone And Modemد( Network Connectionج(  Add Remove Programب(   Add Hard Wareالف(

 پیش فرض صحیح است؟ Connectionکدام گزینه زیر جهت تعیین  .181

 Phone and Modemد(   Restore Defaultج(    Set As Default Connectionب( Set As Default Printerالف(

اگر بخواهیم در صورت عدم استفاده از کامپیوتر در مدت تعیین شده ، برخی از قطعات آن خاموش  شوند ، از کدام گزینه  .182

 استفاده می شود ؟

 Folder Optionد( Keyboardج( Power Optionب( Internet Optionالف(

 پس از طی مدت زمان تعیین شده مناسب می باشد؟ Hard Diskجهت خاموش شدن   Power Optionکدام گزینه از  .183

 stand Byد( Turn Off Hard diskج( Turn Off Computerب( Turn Off Monitorالف(

 جهت مشاهده مشخصات سخت افزار سیستم از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟ .184

 Administrative Toolsد(   Add Hardwareج( Power Optionب( Systemالف(

 جدید کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟ Accountبرای ایجاد یک  .185

 Change The Pictureد( Change The Nameج(   Create a New Accountب( Change And Accountالف(

 ا تنظیم نمود؟می توان سرعت چشمک زن مکان نما ر Keyboardبا کدام گزینه در فرمان  .186

 Character Speedد( Repeat Delay ج( Repeat Rate ب( cursor blink Rateالف(

 از کدام گزینه استفاده می شود ؟ Fontجهت نصب قلم جدید در فرمان  .187

 Setup Fontد( Cut , Pasteج( Install New Fontب( Copy Fontالف( 

 استفاده می شود ؟ Control Panelدر برای اضافه کردن یک زبان برای تایپ از کدام گزینه  .188

 Regional And Settings Optionsد(  Speechج( Account ب( Systemالف(
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 با استفاده از کدام گزینه زیر می توان شکل اشاره گر ماوس را تغییر داد؟ .189

 Generalد(  Pointersج( Buttonب(  Motionالف(

 می توان تعیین کرد که حرکت ماوس سایه دار شود ؟ Mouse Properties( از پنجره Tabدر کدام سربرگ ) .191

 Wheelد( Pointer Optionج( Pointers ب( Buttonالف( 

 از کدام سربرگ استفاده می شود ؟ CTRLرای تعیین موقعیت جاری ماوس توسط کلید ب .191

  Pointer Option د( Wheelج( Pointers ب( Button الف(

 رای شنیدن صداهای مختلف از وقایع ویندوز می توان انتخاب نمود؟( طرحی از پیش آماده بTabکدام سربرگ ) .192

 Hard Wareد( Voiceج( Audioب( Soundالف(

 ه سخت افزارهای صوتی نصب شده کدام گزینه استفاده می شود ؟یبرای نمایش کل .193

 Volumeد( Hard Ware ج( Voice ب( Soundالف(

 ی کنیم ؟برای قطع صدا در ویندوز کدام گزینه زیر را فعال م .194

 Muteد( Default Deviceج( Sound Schemeب( program Eventsالف(

 در هنگام  ورود به ویندوز بطور اتوماتیک اجرا شود میانبر را در کدام پوشه قرار می دهیم ؟ Microsoft Wordمی خواهیم برنامه  .195

 DeskTopد( My Documentج( Startupب( Commandالف(

 ، در هنگام راه اندازی سیستم ، کدام کلید را نگه می داریم ؟ Startupموجود در پوشه جهت عدم اجرای برنامه های  .196

 Enterد( Shiftج( Altب( Ctrlالف(

 استفاده می شود؟ Helpکدامیک از گزینه های زیر برای نمایش پنجره  .197

 F5د( F1ج(  F3ب( F2الف(

 د ؟عنوانهای کلی راهنمای ویندوز وجود دار Helpکدام قسمت از پنجره  .198

 Pick A Help Topicد( Ask For Asislanceج( Pick A Taskب( Did You Knowالف(

 وفق باشیدم


