
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Sکدام یک از کلیدهای زیر یک کلید ترکیبی می باشد؟1 hiftInsertF2Esc1

2
زمانی که اطالعات پنجره بیشتر از یک صفحه باشد با استفاده از کدام نوار می توان 

اطالعات درون پنجره را دید؟
Title  BarMenu BarAddress  BarS croll Bar4

3
با استفاده از کدام کلیدهای ترکیبی می توان منوی سیستمی یا منوی کنترلی را باز 

نمود؟
Alt+F4C trl+F10Alt+S paceS hift+S pace3

کدام یک از گزینه های زیر در قوانین نام گذاری صحیح نمی باشد؟4
 255حداقل طول نام باید 

کاراکتر باشد

از کاراکترهای غیرمجاز نمی 

توان در نام گذاری استفاده 

نمود

در یک مکان از هارددیسک 

نمی توان دو فایل یا پوشه ی 

هم نام ایجاد نمود

در تغییر نام اگر پسوند آن 

مشخص است، آن را تغییر 

ندهید

1

Freeکدام گزینه در خصوصیات درایو، فضای استفاده شده ی درایو را نمایش می دهد؟5  S paceC apacityVolume  LabelUsed S pace4
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Cکلید میان بر جهت تغییر نام آیکن ها کدام گزینه می باشد؟6 trl +  NAlt+F2F2S hift + R3

7
جهت خالی نمودن صندوق بازیافت به صورت یکجا از کدام گزینه می توان استفاده 

نمود؟
Empty Recycle  BinRestore  this  item

Do not move  files  

to the  Recycle  Bin

Display delete  

confirmation 

dialog

1

PropertiesPersonalize از کدام پنجره می توان استفاده نمود؟Desktopجهت تنظیمات صفحه ی 8
Desktop 

Background
Control Panel2

9
کدام گزینه تصویر را به اندازه ی صفحه نمایش نشان می دهد ونسبت ابعاد تصویر را 

حفظ می کند؟
TileS tretchFillFit4

DisplayResolutionOrientationPortrait3با استفاده از کدام گزینه می توان جهت صفحه نمایش را تنظیم نمود؟10
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

11
کدام گزینه جهت نمایش دائمی تذکرهای برنامه ی فعال در سینی نوار وظیفه می 

باشد؟

Only show 

notification

Hide  icon and 

notification

S how icon and 

notification
Notification Area3

RunExeSبرای اجرای برنامه ها از کدام دستور استفاده می کنیم؟12 earchOpen1

PaintC استفاده می شود؟Paint برای اجرای برنامه ی Runکدام دستور در 13 alcMspaintbmp3

ExitC چیست؟Dosدستور پاک سازی صفحه ی ورودی 14 lsC learQuit2

CdRenMdRd4 برای حذف پوشه های خالی استفاده می شود؟Dosکدام دستور در 15
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

CopyCdMoveCut1 استفاده می شود؟Dosکدام دستور برای کپی فایل ها در 16

EraserBrushSبرای ترسیم اشکال مختلف در برنامه ی نقاشی از کدام ابزار می توان استفاده نمود؟17 hapesPencil3

18
 از کدام کلید میان بر می Word Padبرای ایجاد یک صفحه ی جدید در برنامه ی 

توان استفاده نمود؟
C trl+NShift+MAlt+NC trl+O1

Cکلید میان بر برای ذخیره سازی یک سند کدام گزینه می باشد؟19 trl+S hift+SC trl+OC trl+SAlt+C trl+S3

File کدام گزینه برای ایجاد برچسب درایو انتخاب می شود؟Formatدر پنجره ی 20  systemVolume  LabelC apacityQuick Format2
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Disk ManagementDisk DefragmenterTask ManagerDeviceبرنامه ی مدیریت وظیفه در ویندوز چه نام دارد؟21  Manager3

AdministratorGکاربر مدیر یا اصلی برنامه چه نام دارد؟22 uestUserAccount1

Cبرای تغییر تصویر کاربر از کدام گزینه استفاده می شود؟23 reate  UserC reate  UserChange  S ettingChange  Picture4

Sدر پنجره ی صف اولویت کدام گزینه اولویت چاپ را تعیین می کند؟24 cheduledPriorityG eneralLayout2

ResumeCancelPauseSبرای توقف چاپ به صورت موقت از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟25 top3
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

WormEmail-VirusMacro-VirusMacro-Virus2کدام یک از انواع ویروس های زیر از طریق صندوق پستی وارد سیستم می شوند؟26

27
کدام یک از ویروس های زیر با کپی زدن از خود تولیدمثل کرده و در سیستم پخش 

می شوند؟
WormTrojanMacro-VirusVirus1

UpdateSدر ویروس یاب ها، کدام گزینه سبب می شود که عمل بروزرسانی انجام شود؟28 canS ecurityS etup1

29
شرکتی که وظیفه ی ارائه ی خدمات اینترنتی به کاربران را بر عهده دارد چه نامیده 

می شود؟
AccountS iteIS PWeb Page3

F10F11F12F52برای نمایش تمام صفحه مرورگر از کدام کلید تابعی می توان استفاده نمود؟30
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

UploadSبه دریافت فایل از اینترنت چه می گویند؟31 aveG et FileDownload4

MailFollow upSبرای ایجاد امضا از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟32 ignatureForward3

C چیست؟Replyکلید میان بر گزینه ی 33 trl+RS hift+Alt+RAlt+C trl+RC trl+S hift+R1

34
برای جابه جا شدن بین پنجره های فعال و غیرفعال از کدام کلید میان بر می توان 

استفاده نمود؟
       Alt + S hift   C trl + Alt        Alt + Tab   C trl + Tab 3

 Icon        برای تعیین فاصله ی افقی آیکن ها، کدام گزینه کاربرد دارد ؟35
   Icon S pacing  

Vertically 

       Icon S pacing  

Horizontally 
     Tooltip3
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

با انتخاب کدام گزینه می توان هر پوشه را در پنجره ای جداگانه نمایش داد ؟36

    Open each 

folder in the  same  

window

 Open each folder 

in its  own window

      Display the  

full path in the  

title  bar

    S how hidden 

files  and folders
2

37
 می توان ناحیه ی انتخاب شده را Paintبا استفاده از کدام گزینه در برنامه ی 

برعکس کرد؟
       S elect All 

     Invert 

S election 

       Free-Form 

S election 

    Rectangular 

S election  
2

38
 تیک داشتن کدام گزینه سبب می شود با رسیدن متن به Notepadدر برنامه ی 

انتهای پنجره متن از ناحیه مورد نظر شکسته شود و به خط بعد منتقل شود؟
         Word Wrap     Orientation         Format     Word Break1

doc       .bmp        .psd       .bkf 4.        پسوند فایل های پشتیبان کدام گزینه می باشد؟39

40
عملکرد کدام ویروس ساده و خطرناک می باشد و غالباً با تصاویر گرافیکی زیبا همراه 

است؟
     Trojan       Macro      E-Mail    Worm 1
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Desktop     Computer        Document     All Programs       اولین پنجره یا اساسی ترین پنجره ی ویندوز کدام گزینه می باشد؟41  1

42
کلید میان بر برای نمایش پنجره ی خصوصیات پوشه ها و فایل ها کدام گزینه می 

باشد؟
        Alt + Enter   C trl + Enter         Alt + C trl + F2   Alt + F4 1

 از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟Startبرای حذف گزینه های منوی 43
        Remove  From 

list

 Remove  from this  

list

       Remove  

selected Icon 

     Remove  this  

item
2

CMD C        برنامه ی مرکز کنترل را باز می کند؟Runکدام دستور در 44 lipbrd        Control Calc3

Magnifier  Zoom        Color Picker  S       کدام ابزار در برنامه نقاشی برای بزرگ نمایی تصویر استفاده می شود؟45 hapes1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

TCP    http         html      IP2         کدام پروتکل به صورت پیش فرض برای اکثر سایت های اینترنتی استفاده می شود؟46

1صفحه وب لینکمرورگر وبموتور جستجواَبَر سایت هایی که برای جستجوی اطالعات استفاده می شوند چه نام دارند؟47

Programs برای تعیین رنگ زمینه ی برنامه های کاربردی از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟48  Color
Application 

Background

Application Back 

Color

Programs  

Background
2

EscQuitExitC کدام گزینه کاربرد دارد؟Dosبرای خروج از محیط 49 ancel3

FileFormatViewHelp3 کدام منو برای انجام کارهای نمایشی می باشد؟Notepadدر برنامه ی 50
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

51
  در کدام قسمت نوع جدول اختصاص فایل برای داریوها Formatدر پنجره ی 

تعیین می شود؟
File  S ystem

Allocation unit 

size
Volume  labelC apacity1

52
 می باشد، بعد از وارد کردن نام com.برای بازکردن سایت هایی که دامنه ی آن ها 

سایت از کدام کلید باید استفاده شود؟
C trl+EnterS hift+C trl+EnterAlt+EnterS hift+Enter1

PrinterMonitorS کدام دستگاه خروجی برای نمایش اطالعات به صورت گرافیکی استفاده می شود؟53 cannerPlotter2

Sکدام گزینه برای نمایش ابزارک های ویندوز کاربرد دارد؟54 how Desktop Icon
S how Desktop 

Tools

S how Desktop Icon 

G rid

S how Desktop 

gadgets
4

FileOrganizeViewCopy2در داخل یک پنجره برای کپی کردن یک آیکن از کدام منو می توان استفاده کرد؟55
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

txt.rtf.doc.exe2.  کدام گزینه می باشد؟Word Padپسوند فایل های 56

57
در پنجره ی مدیریت وظیفه در کدام زبانه کلیه ی فرآیندهای سیستمی در حال اجرا 

نمایش داده می شود؟
ProcessesS ervicesPerformanceNetworking1

58
با انتخاب کدام گزینه عمل جابه جایی بین کاربران با بسته شدن برنامه های در حال 

اجرا اتفاق می افتد؟
 Switch UserLog InLog OffLock User3

59
با انتخاب کدام گزینه می توانید چاپگر را در شبکه ای که به آن متصل هستید به 

اشتراک بگذارید؟
S haring  Printer

S hare  this  

Printer
Printer S hareS hare  2

Internet S  به مشتری ارائه می کند، چه نام دارد؟ISPاشتراکی که یک 60 erviceURLInternet AddressAccount4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

TextGUIMulti-TaskingDos2 کدام سیستم عامل ها با واسط گرافیکی عمل می کنند؟61

Recycle جایگاه ذخیره سازی اطالعات حذف شده به طور موقت ، در کدام قسمت است ؟62  Bin    RAM  ROM    Recent Place  1

63
در پیمایش یک پنجره و جا به جا شدن بین قسمت های مختلف ، با استفاده از کدام 

کلید ترکیبی می توان به عقب بازگشت؟
Tab  C trl +Z S hift +C trl +Z  S hift +Tab 4

Combineکدام گزینه جهت فشرده سازی اطالعات کاربرد دارد ؟64  Folder          Compressed FolderZipped                        Folder Zipped2

Taskbar Position        Taskbar Buttonsجهت تعیین مکان نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده می شود ؟65                
Taskbar Location 

On screen     
3همه موارد
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Advanceکدام گزینه جهت نمایش حالت پیشرفته ماشین حساب کاربرد دارد ؟66                  S cientific                    Options                      S pecial2

Applicationsدر پنجره مدیریت برنامه کدام زبانه برای برنامه های در حال اجرا است ؟67            S ervices                Processes   Tasks                      1

F10                     C کدام کلید میان بر برای دوباره باز شدن سایت مورد استفاده قرار می گیرد؟68 trl +F5                     F5 S hift +C trl 3

KBGB MB TB3  از کدام واحد حافظه استفاده می شود؟CDبرای اندازه گیری حافظه هایی مانند 69

Document Computer Recycle مسیر پیش فرض ذخیره سازی فایل ها در اکثر نرم افزارها کدام گزینه می باشد؟70  Bin Libraries  1
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

71
 در منوی کلیک راست، کدام گزینه جهت تغییر محتویات فایل های گرافیکی و سندی 

آیکن است؟
 Open With Edit S end To Rename2

72
کدام گزینه جهت نمایش آیکن ها به صورت موضوعی است و تاریخ ایجاد یا ویرایش 

فایل را نیز در اختیار قرار می دهد؟
 List Details Content Tiles3

Volume برای کنترل صدا در ویندوز از کدام گزینه استفاده می گردد؟73  Control S ound Control S ound Mixer Volume  Mixer4

74
 Domain  کدام قسمت حوزه یا www.ershad.ir/home.htmlدر آدرس 

نام دارد؟
 www ershad.ir ershad home .html2

75
کدام دسته از نرم افزارها برای بهینه شدن نرم افزارهای دیگر مورد استفاده قرار می 

گیرند؟
1 نرم افزارهای مترجم نرم افزارهای کاربردی نرم افزارهای سیستمی نرم افزارهای کمکی
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

Restore Minimize Move Maximize4 کدام گزینه جهت بیشینه کردن پنجره ها است؟76

77
جهت تعیین نوع و نحوه ی نمایش آیکن های موجود در سینی نوار وظیفه، کدام گزینه 

کاربرد دارد؟
 Taskbar Location Taskbar Buttons

 Notification 

Area

 S how icon and 

notification
2

 را باز می کندAli پوشه با نام  را می سازدAli پوشه خالی  انجام می دهد؟CMD چه عملی را در پنجره  Rd Aliدستور 78
  را حذف می Ali پوشه خالی

کند

 را Ali اطالعات پوشه 

نمایش می دهد
3

C در برنامه نقاشی، کلید میان بر جهت بازکردن فایل های دیگر کدام گزینه است؟79 trl + N C trl + S C trl + F12 C trl + O4

Quick Format Sبا استفاده از کدام گزینه عملیات قالب بندی سریع انجام می شود؟80 peed Format Formatting1همه موارد
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

81
با انتخاب کدام گزینه عمل جابه جایی بین کاربران، بدون بستن برنامه های در حال 

اجرا اتفاق می افتد؟
 Log Off LockSwitch User Hibernate3

برای حذف رمز کاربر، از کدام گزینه استفاده می شود؟82
 Delete  my 

Password

 Delete  my 

Password
C lean my Password

 Remove  my 

Password
4

24 و 1گزینه  تروجان ویروس برنامه مخرببرنامه ای که بر روی سیستم اجرا شده و به رایانه صدمه واردکند، چه نام دارد؟83

txt .virus .exe .setup3. پوشه ها با کدام پسوند ویروسی هستند؟84

85
جایگاه و مکانی که برای نگهداری اطالعات استفاده می شود تا کاربران از طریق 

اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند، چه نام دارد؟
 S ite Web Page

 Internet 

Explorer
 Web Browser1
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

86
، با استفاده از کدام کلیدها می توان یک نامه ی جدید جهت Outlookدر نرم افزار 

ارسال ایجاد کرد؟
C trl + S C trl + BAlt + C trl + F C trl + N4

Forward Reply Reply to All S با استفاده از کدام گزینه می توان یک نامه را به شخص ثالث ارجاع داد؟87 end To 1

88
 کدام کلید را برای انتخاب آیکن ها باید نگه Ctrlدر انتخاب  گسسته به همراه دکمه ی 

داشت؟
AltS pace  S hiftEnter2

89
 Viewجهت تغییر ساختار زبان نمایشی در مرورگر اینترنت از کدام گزینه در منوی 

استفاده می شود؟
Text S izeS tyle  EncodingChange  Languages3

Printer NameLocal printerTypeدر هنگام نصب چاپگر در کدام قسمت می توان نوع چاپگر را انتخاب کرد؟90  of PrinterManufacturer4
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

ContentPrivacyCظرفیت و حجم حافظه ی مرورگر در کدام زبانه قابل تنظیم است؟91 apacityS ize  of IE1

Titleگزینه های کنترل کننده پنجره در کدام نوار قرار دارد؟92  BarMenu BarS croll BarAddress  Bar1

93
در پنجره ی تغییر رنگ پنجره ها، در کدام قسمت میزان شدت رنگ در پنجره ها را 

می توان تنظیم کرد؟

Color 

Transparency
Color intensityC olor Lighting2هیچکدام

94
 در کدام قسمت نوع نمایش ساختار درختی پنجره ها Folder Optionدر پنجره ی 

را می توان تعیین کرد؟
Explorer PaneExplorer TypeNavigation Pane

Navigation 

Explorer
3

Pageبرای انجام تنظیمات صفحه در برنامه نقاشی از کدام گزینه استفاده می شود؟95  S etupOptionPage  OptionProperties4
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

96
  CD کدام کلید را باید در هنگام گذاشتن Auto run های CDبرای اجرا نشدن 

نگه داشت؟
C trlAltS hiftC trl+S hift3

TasksS با استفاده از کدام گزینه می توان وظایف را دسته بندی کرد؟Outlookدر نرم افزار 97 cheduledS ort ProgramsContacts1

98
در هنگام اجرای فایل های صوتی و تصویری با انتخاب کدام گزینه تمامی فایل ها 

نمایش داده می شوند؟
All Files   Files  typesAny filesAll3

99
نمایش یا عدم نمایش نوار    کدام گزینه برایInternet Explorerدر پنجره 

فرمان است؟
Menu BarCommand BarTool BarExplorer Bar2

100
در زمان جستجو از کدام گزینه برای جستجوی فایل هایی که در یک بازه ی زمانی 

معین تغییرداده شده اند، استفاده می شود؟
Date  C reatedDate  ModifiedAccessed DateEdit Date2
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

CMDC کدام دستور جهت اجرای برنامه ی رجیستری ویندوز است؟Runدر برنامه ی 101 lipbrdRegedit Register3

S از کدام زبانه استفاده می شود؟IEبرای پنهان کاری در مرورگر 102 ecurityPrivacyHiddenAdvanced2

103
در برنامه پخش فایل های صوتی و تصویری، کدام گزینه جهت بازکردن صفحات 

اینترنتی دارای موسیقی است؟
Open URLOpenOpen WebpageOpen Mp31

TranslatorCکدام گزینه اصلی ترین نرم افزار سیستمی و واسط بین کاربر و سخت افزار است؟104 ompiler4سیستم عاملنرم افزارهای کمکی

2اشاره گردابل کلیککلیکاشاره کردنبه عمل فشردن و رهاکردن سریع یکی از کلیدهای ماوس چه گفته می شود؟105
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شماره 

1234سوال
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درست

Right Cعمل کشیدن و رها کردن یک آیکن با ماوس چه نام دارد؟106 lickC lickDouble  C lickDrag & Drop4

107
کدام گزینه از متداول ترین دستگاه های ورودی است که برای وارد کردن داده ها و 

دستورات به رایانه استفاده می شود؟
MouseKeyboardPrinterMonitor2

108
کدام کلید از کلیدهایی است که در باالی صفحه کلید قرار دارد و برای اجرای عملیات 

خاص و تابعی به کار می رود؟
AltEscF8PgUp3

Sبزرگترین کلید روی کیبورد که با فشردن آن یک فاصله  خالی ایجاد می شود، چیست؟109 paceBackspaceDeleteC apsLock1

Sکدام گزینه از کلیدهای دوحالته می باشد؟110 hiftC apsLockPgDownEnter2
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111
کدام کلیدها برای جابه جایی مکان نما در اسناد، صفحات وب و محیط های ویرایشی 

کاربرد دارد ؟
3کلیدهای مبدلکلیدهای پیمایشیکلیدهای ماشین حسابیکلیدهای تایپی

112
برای ثبت و یا تأیید اطالعات، اجرای فرمان ها و رفتن به خط بعدی در محیط های 

تایپی از کدام کلید می توان استفاده کرد؟
BackspaceS pace  TabEnter4

EscEnterEndHome1جهت لغو فرمان و بستن کادرهای محاوره ای از کدام کلید می توان استفاده کرد؟113

DeleteBackspaceSجهت حذف کاراکترهای قبل از مکان نما از کدام کلید استفاده می شود؟ 114 paceEsc2

115
برای حذف کردن یک آیکن و یا پاک کردن کاراکترهای جلوی مکان نما از کدام کلید 

استفاده می شود؟
BackspaceS pace  DeleteEsc3
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116
برای پرش و جابه جایی بین گزینه های موجود در پنجره ها و کادرهای محاوره ای و یا 

فاصله گذاری های معین در محیط تایپ، از کدام کلید استفاده می شود؟
S croll LockHomeC trlTab4

34 و 2گزینه ResetPowerRestart جهت راه اندازی دوباره رایانه می باشد؟Caseکدام کلید روی 117

Sنشانه و سمبل های روی میزکار چه نام دارند؟118 ymbolsignIcon3همه موارد

119
مهم ترین و اصلی ترین آیکن ویندوز که برای نمایش و مدیریت  همه فایل ها، پوشه ها 

استفاده می شود، چیست؟... و
DocumentNetworkRecycle  BinComputer4

NetworkDocumentCبرای دسترسی و نمایش رایانه های موجود در شبکه از کدام گزینه استفاده می شود؟120 omputerPersonal1
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درست

ComputerSبرای دسترسی سریع به یک برنامه از کدام آیکن می توان استفاده کرد؟121 earchS hortcutS tart3

C کدام گزینه است؟Startکلید میان بر جهت باز کردن منوی 122 trl+SC trl + EscEscC trl +F4 2

123
تمام برنامه های قابل اجرا و نصب  شده ی ویندوز و کاربر داخل کدام قسمت منوی 

Startاست؟ 
Help & S upportS hut Down

S earch Programs  

and Files
All Programs4

Help & Sبرای جستجو فایل های قابل دسترس در منوی شروع از کدام قسمت استفاده می شود؟124 upport
S earch Programs  

and Files
All ProgramsS hut Down2

125
کدام قسمت منوی شروع جهت کمک گرفتن از ویندوز و شناختن قسمت های مختلف 

آن کاربرد دارد؟
Help & S upport

S earch Programs  

and Files
All Programs1همه موارد
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1234سوال
پاسخ 

درست

126
جهت سنجاق کردن آیکن یک برنامه به نوار وظیفه با کلیک راست بر روی آن از کدام 

گزینه می توان استفاده کرد؟
S end to            PropertiesPin to Taskbar Pin to S tart Menu3

127
انتخاب کدام گزینه باعث خروج موقت از ویندوز می شود، و اگر برای حساب کاربری 

کلمه عبور تعیین شده باشد برای ورود مجدد به ویندوز باید کلمه عبور را وارد کرد؟
S leepLockLog OffSwitch User2

128
انتخاب کدام گزینه سبب می شود تا رایانه به طور کامل خاموش شود و تمام اطالعات 

 پاک شود؟RAMموجود در حافظه ی 
HibernateS leepLog OffS hut Down4

129
در صورتی که بر روی میزکار پنجره ای باز نباشد فشردن کدام کلیدها منجر به باز 

 می  شود؟Shut Downشدن پنجره  ی 
C trl + DC trl + EscAlt + F4F123

Menu BarAdressمسیر پوشه جاری در کدام نوار در پنجره ها نمایش داده می شود؟130  BarTitle  BarS croll Bar2
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سوال

شماره 

1234سوال
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ToolbarCکدام قسمت در پنجره ها امکان دسترسی سریع به بخش های پرکاربرد رایانه را می دهد؟131 ontent PaneNavigation PanePreview Pane3

132
برای کمینه کردن پنجره و قرار دادن آن بر روی نوار وظیفه از کدام گزینه استفاده 

می شود؟
MinimizeMaximizeC loseRestore1

133
زمانی که یک پنجره بیشینه می گردد با استفاده از کدام گزینه می توان آن را به حالت 

اولیه برگرداند؟ 
MinimizeMaximizeC loseRestore4

Cجهت نمایش یا عدم نمایش نوار منو در یک پنجره از کدام کلید می توان استفاده کرد؟134 trlF10S hiftAlt + F42

کدام گزینه پنجره های باز روی میزکار را به صورت آبشاری مرتب می کند ؟135
S how Windows  

S tacked

S how Windows  S ide  

by S ide
C ascade  WindowsS how Open Widows3
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1234سوال
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136
جهت مرتب سازی پنجره ها به صورت عمودی یا کاشی عمودی از کدام گزینه استفاده 

می گردد؟

S how Windows  S ide  

by S ide
C ascade  Windows

S how Windows  

S tacked
S how The  Desktop1

137
با انتخاب کدام گزینه تمامی پنجره های باز به حالت حداقل در می آیند و کمینه 

می شوند؟
Cascade  Windows

S how Windows  S ide  

by S ide

S how Windows  

S tacked
S how The  Desktop4

کدام گزینه از ویژگی برنامه ی ویروس نمی باشد؟138
انجام تغییر در بعضی از 

برنامه ها

جلوگیری از تغییر بیشتر یک 

برنامه

تشخیص برنامه ای که قبالً 

دچار تغییر شده است یا نه
4راه اندازی مجدد سیستم

139
کدام برنامه  مخرب نیاز به برنامه ی میزبان ندارد و بدون استفاده از یک برنامه ی حامل 

به تمامی سطوح سیستم رایانه ای خزیده و نفوذ می کنند؟
E-mail virusWormTrojanMacro Virus2

4همه مواردRAMپرشدن حافظه رخدادهای غیرمنتظرهکندی سیستمکدام گزینه یکی از راه های تشخیص آلودگی سیستم است؟140
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سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

کدام گزینه یکی از راه های مقابله با برنامه های مخرب نمی باشد؟141
عدم استفاده از حافظه های 

جداشدنی

بازنکردن پیام ها و نامه های 

مشکوک

عدم استفاده از حافظه های 

مشکوک

تهیه نسخه پشتیبان در فواصل 

زمانی منظم
1

تهیه نسخه پشتیبانکدام گزینه یکی از روش های پیشگیری ورود ویروس به رایانه نمی باشد؟142
دانلود نکردن فایل های 

مشکوک
3باز نکردن ایمیل های مشکوکبازیابی فایل های پشتیبان

Desktop IconChangeبا استفاده از کدام دکمه می توان شکل آیکن های میزکار را تغییر داد؟143  IconRestore  DefaultDisplay Icon2

144
انتخاب کدام حالت باعث می شود تا پس زمینه میزکار به جای تصویر، به رنگ خاصی 

نمایش داده شود؟
Window ColorC lear AllC olor S olid Color4

145
در کدام حالت تصویر روی میزکار را می پوشاند و به دلیل عدم تغییر تناسب تصویر، 

ممکن است بخش هایی از تصویر دیده نشود؟
FillFitTile  Center1
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ResolutionSکدام گزینه جهت تنظیم محافظ صفحه نمایش کاربرد دارد؟146 creen S averProtect MonitorS ystem Quality2

Hideبا انتخاب کدام گزینه می توان نوار وظیفه را قفل کرد؟147  the  TaskbarTaskbar LocationLock the  TaskbarPersonalize3

Sدرایوی که راه اندازی سیستم عامل از آن صورت می گیرد، چه نام دارد؟148 tart UpPortableHard DiskBootable4

Noneانتخاب کدام گزینه محتویات پنجره را از حالت گروه بندی خارج می کند؟149  UngroupDeleteDescending1

150
در پنجره ی خصوصیات فایل ها و پوشه ها، کدام قسمت مشخص کننده محل ذخیره 

فایل یا پوشه است؟ 
TypeLocationPositionS ize  on Disk2
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سوال

شماره 
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پاسخ 
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151
 کدام دکمه جهت فعال یا غیرفعال Windows Media Playerدر برنامه ی 

کردن حالت تکرار است؟
S hufflePause  RepeatPrevious3

152
برای اضافه کردن نام سایت به لیست عالقه مندی خود از کدام گزینه استفاده می 

کنیم؟
HomeRefreshAdd To FavoritesHistory3

153
 انتخاب کدام گزینه سبب می شود تا آیکن ها با یکبار Folder Optionدر پنجره ی 

کلیک باز شوند و تمامی  آیکن ها زیرخط دار شوند؟

Double  C lick to 

open an item

Underline  icon 

titles  only when I 

point at them

Restore  Default

Underline  icon 

titles  

consistent with 

my browser

4

154
 سبب می شود تا فایل ها و Folder Optionانتخاب کدام گزینه در پنجره ی 

پوشه های مخفی نمایش داده شوند؟

Don’t S how hidden 

files  & folders

S how hidden files  

& Folders
Hide  Extension

Display files  & 

folders
2

155
در پنجره ی خصوصیات ماوس، در کدام سربرگ می توان مشخص نمود با هر بار 

حرکت لغزنده ماوس، چند سطر از صفحه مرور شود؟
HardwareButtonsWheelPointers3
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156
با کلیک راست بر روی چاپگر موردنظر، با انتخاب کدام گزینه چاپگر به عنوان 

پیش فرض در نظر گرفته می شود؟
Commit Printer

S et as  Default 

Printer
S et Printer

Add Printer to 

list
2

157
 انتخاب کدام گزینه سبب حذف فایل های موقتی Disk Cleanupدر پنجره ی 

می شود که هنگام اجرای برنامه ایجاد شده و حذف نشده اند؟
Offline  WebpagesRecycle  BinTemporary FilesDownload program3

Backup & RestoreControl PanelSبا استفاده از کدام برنامه می توان از اطالعات سیستم نسخه ی پشتیبان تهیه کرد؟158 ystem RestoreS chedule  Task 1

159
در هنگام تعیین رمز عبور برای حساب کاربری در کدام قسمت می توان متن راهنمایی 

را برای یادآوری رمز عبور مشخص کرد؟ 
C reate  Password Confirm PasswordType  New Password

Type  a  Password 

hint
4

AskOptionsToolsBrowse با کلیک بر روی کدام گزینه تنظیمات برنامه نمایش داده می شود؟Help در پنجره ی 160  Help2
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ویروس یابی سیستمبرقراری امنیتمدیریت فایل ها و پوشه هاکدام گزینه از وظایف سیستم عامل نمی باشد؟161
اشتراک و بهینه سازی منابع 

سیستم
3

Double.می گویند............. به دوبار سریع و پشت سرهم کلیک با دکمه سمت چپ ماوس، 162  C lickRight C lickDrag & DropPoint1

 چیست؟Enterکار کلید 163
اجرای فرمان ها و ورود 

اطالعات
1حذف کاراکترهاایجاد فاصلهجابه جایی مکان نما

Sکدام گزینه یک کلید تابعی است؟164 croll Bar C trlF10S hift3

AltCبرای فعال شدن کلیدهای بخش ماشین حسابی، کدام کلید باید فعال باشد؟165 trlNum LockC apsLock3
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166
................... به کادر راهنمایی که با اشاره کردن روی آیکن ها نمایش داده می شود 

.می گویند
HelpCommentTextTool Tip4

1آیکن اصلی ویندوزآیکن برنامهآیکن انتخاب شدهآیکن میان بروجود عالمت پیکان کوچک کنار یک آیکن، نشانه چیست؟167

Quick AccessNotification AreaSبرنامه های درحال اجرا، در کدام ناحیه از نوار وظیفه قرار می گیرند؟168 tart menuTasks                      2

 چیست؟Start در منوی Control Panelکار گزینه ی 169
نگهداری فایل ها و پوشه های 

شخصی

دسترسی آسان به محتویات 

رایانه
تنظیم و پیکربندی ویندوز

تنظیم برنامه های پیش فرض 

ویندوز
3

Switch UserLog offRestartLock1کدام گزینه برای جابه جایی سریع بین حساب های کاربری استفاده می شود؟170
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171
کدام گزینه برای کاهش مصرف برق در زمان هایی که رایانه به طور موقت استفاده 

نمی شود مناسب است؟
LockS hut DownS leepRestart3

4پانل جزئیاتپانل پیمایشنوار ابزارنوار آدرسکدام بخش از یک پنجره، اطالعاتی راجع به آیتم انتخاب شده را نمایش می دهد؟172

Sدر منوی سیستم یک پنجره، کدام گزینه پنجره را جابه جا می کند؟173 izeRestoreMoveMinimize3

اندازه آن قابل تغییر می باشد نادرست است ؟Taskbarکدام گزینه درباره 174
لیست برنامه های نصب شده 

روی ویندوز را نمایش می دهد

قابل جابه جا شدن در راستای 

هر یک از حاشیه های میزکار 

است

برنامه های درحال اجرا در 

بخشی از آن نمایش داده 

می شوند

2

Cascadeکدام گزینه پنجره ها را به صورت افقی یا کاشی افقی مرتب می کند؟175  Windows
S how Windows  

S tacked

S how Windows  S ide  

by S ides
S how The  Desktop2
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176
کدام گزینه تصویر پس زمینه را می کشد تا کل میزکار را بپوشاند و کل تصویر دیده 

می شود؟
FitFillS tretchTile3

، در پنجره تنظمات صفحه نمایش چیست؟Soundsکار گزینه ی 177
صدایی را به رویدادهای 

.ویندوز اختصاص می دهد

برای تغییر رنگ پنجره ها، نوار 

وظیفه و منوی شروع کاربرد 

.دارد

تصویر دلخواهی را به عنوان 

محافظ صفحه نمایش قرار 

.می دهد

شکل اشاره گر ماوس را تغییر 

.می دهد
1

Sکدام گزینه، مدت زمان انتظار برای نمایش محافظ صفحه نمایش را مشخص می کند؟178 ettingsPreviewS creen S averWait4

 نمایش داده نشود؟Startکدام حالت، باعث می شود یک آیکن در منوی 179
Don't display 

this  item
Display as  a  menuDisplay as  a  link

Use  default 

S ettings
1

180
 که امکان دسترسی سریع به برنامه ها، Startبه ناحیه باال و سمت چپ منوی 

گفته می شود؟............... پوشه ها و فایل ها را ایجاد می کند 
2برنامه های پیش فرضناحیه الصاقلیست برنامه های اخیرلیست پرش
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181
برنامه هایی که هنگام شروع بکار ویندوز بطور خودکار اجرا می شوند، در کدام پوشه قرار 

دارند؟
S tart MenuAll ProgramsS tartupRecent Items3

کدام نوار ابزار، امکان تغییر زبان را به کار می دهد؟182
Tablet PC  Input 

Panel
LinksAddressLanguage  Bar4

183
، در کادر خصوصیات نوار وظیفه Auto-hide the taskbarکار گزینه ی 

چیست؟

موقعیت قرار گرفتن نوار وظیفه 

.را تعیین می کند

باعث پنهان شدن نوار وظیفه 

.می شود

باعث قفل شدن و عدم 

.جابه جایی نوار وظیفه می شود

باعث باریک تر شدن نوار 

.وظیفه می شود
2

کدام گزینه امکان تغییر شکل آیکن های معروف ویندوز را به کاربر می دهد؟184
Change  desktop 

icon

Change  mouse  

pointer

Change  your 

account picture

Desktop 

Backgrounds
1

ABCD3معموالً اولین حرفی که به درایوهای دیسک سخت اختصاص داده می شود چیست؟185
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2حافظه فلشCD/DVDدیسک منطقیفالپیکدام گزینه جز دستگاه های قابل حمل محسوب نمی شود؟186

a?bali"prn.exe}s3کدام یک از اسامی زیر برای نام یک پوشه مجاز می باشد؟187

1فایل متنیفایل ویدئوییفایل تصویریفایل صوتی چه نوع فایلی محسوب می شود؟wavفایل 188

189
 (در هر ردیف مشخصات یک عنصر)کدام نما، محتویات پنجره را با جزئیات کامل 

نشان می دهد؟
TilesLarge  iconsExtra  Large  iconsDetails4

 چیست؟Renameکار گزینه ی 190
مشاهده خصوصیات یک فایل 

یا پوشه
3جستجوی یک فایل یا پوشهتغییر نام یک فایل یا پوشهانتقال یک فایل یا پوشه



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

191
 یک آیکن به پنجره ای دیگر، در همان درایو چه عملی انجام Drag & Dropبا 

می شود؟
Copy/PasteCut/PasteRenameDelete2

کدام گزینه صحیح است؟192

با درگ یک فایل به سطل 

بازیافت، بطور پیش فرض 

امکان بازیابی آن وجود دارد

 Send toبا انتخاب گزینه 

فایل یا پوشه به محل مقصد 

.منتقل می شود

در صورت حذف یک فایل از 

سطل بازیافت، با فرمان 

Restore می توان آن را 

.بازیابی کرد

امکان جست وجوی پوشه ها در 

 start منوی Searchکادر 

.وجود ندارد

1

S         کدام گزینه می باشد؟Pasteکلید میان بر 193 hift + V     Alt + V         C trl + Z       C trl + V 4

 در ماشین حساب چیست؟MCکار دکمه ی 194
عدد نمایش داده شده را در 

.حافظه ذخیره می کند

عدد موجود در حافظه را 

نمایش می دهد

عدد موجود در حافظه را پاک 

می کند

مقدار عدد نمایش داده شده را 

به عدد موجود در حافظه اضافه 

.می کند

3

Sکدام مد ماشین حساب برای محاسبات آماری کاربرد دارد؟195 tandardS tatisticProgrammerS cientific2
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نمونه گیری از رنگ تصویرتغییر اندازه تصویربرش تصویر چیست؟Paint در برنامه Rotateکار ابزار 196
چرخاندن تمام یا بخشی از 

تصویر
4

Fill with ColorPencilEraserOutline1کدام ابزار در برنامه نقاشی برای رنگ آمیزی ناحیه های بسته شکل استفاده می شود؟197

ضبط صداکنترل میزان بلندی صدا چیست؟Sound Recorderکاربرد برنامه 198
پخش فایل های صوتی و 

تصویری
2های صوتیCDرایت 

199
برای عکسبرداری از صفحه نمایش به صورت مستطیلی شکل توسط برنامه 

Snipping toolکدام حالت انتخاب می شود؟ ،
Free-form snipWindow snipRectangular snipFull-S creen snip3

200
با فعال کردن کدام ابزار، متن های روی صفحه، گزینه های منوها و کادرهای 

محاوره ای خوانده می شود؟
MagnifierNarrator

On-S creen 

Keyboard

Windows  S peech 

Recognition
2
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201
، کدام گزینه Notepadبرای جایگزینی یک کلمه با کلمه ای دیگر در نرم افزار 

استفاده می شود؟
ReplaceFind Format Font1

202
، باعث ضخیم نوشتن متن ها Notepad، در نرم افزار Fontکدام گزینه در کادر 

می شود؟
ItalicObliqueBoldRegular3

bmp.rtf.wav.txt4.با چه پسوندی ذخیره می شوند؟ (Notepad)فایل های متنی 203

204
 Windows Mediaبرای تصادفی پخش شدن آهنگ ها کدام گزینه در 

Playerباید فعال باشد؟ 
RepeatS hufflePreviousPause2

کدام گزینه صحیح نیست؟205

بین نام دستور، پارامترها و 

سوئیچ ها حداقل یک فاصله 

.باید باشد

نام دستورات باید با حروف 

.کوچک نوشته شود

به معنی موارد  []عالمت 

.اختیاری است

برای مشاهده سوئیچ های یک 

.استفاده می شود/ ?دستور از 
2
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MDRDCDCopy1کدام دستور برای ایجاد پوشه استفاده می شود؟206

4بازگشت به ریشه درایو فعالبازگشت به دوپوشه باالتربازگشت به پوشه سطح باالترنمایش مسیرجاری چیست؟CD\کار فرمان207

208
، باعث نمایش اطالعات به صورت صفحه به صفحه Dirکدام سوئیچ در فرمان 

می شود؟
/w/s/p/f3

209
برای نمایش محتویات یک فهرست به صورت ساختار درختی، کدام دستور استفاده 

می شود؟
DirTreeTypeRen2

CopyDelRDType3کدام فرمان جز فرمان های مدیریت فایل ها محسوب نمی شود؟210
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211
 است در مسیر جاری mبرای حذف فایل های حداکثر چهار حرفی که حرف اول آن ها 

کدام گزینه صحیح است؟
Del m??? .*RD m??? .*Del m***RD m***1

تغییر نام فایل متنیادغام دو فایل متنیایجاد یک فایل متنی چیست؟Typeکار دستور 212
مشاهده محتوای یک فایل 

متنی
4

TreeCکدام دستور زیر فاقد پارامتر یا سوئیچ می باشد؟213 lsRenDel2

DateTimerTimeType3کدام دستور زیر برای تنظیم زمان سیستم کاربرد دارد؟214

 می توان اجزا ویندوز را نصب و حذف کرد؟Control Panelکدام گزینه در 215
Programs  & 

Features
Region & LanguagePower OptionsFolder Options1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

216
 امکان افزودن ناحیه های زمانی دیگر به Date & Timeدر کدام سربرگ از کادر 

ساعت محلی وجود دارد؟
Date  & TimeInternet TimeAdditional C locks  Time  zone3

تنظیم دستگاه های پخش صدا چیست؟Sound در کادر Recordingکاربرد سربرگ 217
تنظیم صدا هنگام برقراری 

تماس با رایانه

تنظیم صدا برای رویدادهای 

ویندوز
4تنظیم دستگاه های ضبط صدا

218
 در پنجره Open each folder in the same windowگزینه 

Folder Optionsچه عملی را انجام می دهد؟ 

هر پوشه در پنجره ای جداگانه 

.باز می شود

هر پوشه را در پنجره فعلی باز 

.می کند

با یک بار کلیک روی پوشه، 

.پوشه باز می شود

با دوبار کلیک روی پوشه، 

.پوشه باز می شود
2

219
 باعث می شود درایوهای خالی در پنجره Folder Optionsکدام گزینه در 

Computerمخفی شوند؟ 

Don't show hidden 

files ,folders  and 

drivers

Hide  extention 

for known file  

type

Hide  empty 

drivers  in the  

computer folder

Display the  full 

path in the  title  

bar

3

Power OptionFolder OptionsFontsSتوسط کدام گزینه می توانید تنظیمات منبع تغذیه و برق مصرفی رایانه را تعیین کنید؟220 ound1
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221
، برای لپ تاپ که منبع آن باتری است، مصرف 7کدام الگوی مصرف برق ویندوز

انرژی را کاهش و عمر باتری را افزایش می دهد؟
Power S averHigh PerformanceBalancedNone1

222
 می توانید منطقه جغرافیایی Region and Languageدر کدام سربرگ کادر 

محل سکونت را تعیین کنید؟

Keyboards  and 

languages
FormatsAdministrativeLocation4

Task Sبرای مدیریت برنامه های نصب شده روی سیستم از کدام گزینه استفاده می شود؟223 cheduler
Programs  and 

Features
Keyboard

S peech 

Recognition
2

 چیست؟mouse در کادر Pointerکاربرد سربرگ 224
تغییر جای دکمه های چپ و 

راست ماوس
تغییر شکل اشاره گر ماوستغییر سرعت اشاره گر ماوس

مشخصات ماوس و درگاه 

اتصال آن به رایانه
3

225
 کار با این برنامه را آموزش Speech Recognitionکدام گزینه در پنجره 

می دهد؟

Train your 

computer to 

better 

understand you

Take  S peech 

Tutorial

Open the  speech 

reference  card
S et up microphone2
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چاپگر آماده استچاپگر پیش فرض استعالمت تیک کنار نام چاپگر به چه معنی است؟226
امکان چاپ برای چاپگر وجود 

ندارد

چاپگر به اشتراک گذاشته شده 

است
1

RunEnd PropertiesDelete4برای حذف یک برنامه زمان بندی شده، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟227

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟228

برای کار با چاپگر ابتدا باید آن 

را نصب کرد تا ویندوز آن را 

.بشناسد

لیست برنامه های نصب شده 

 Taskروی سیستم در کادر 

Scheduler قابل مشاهده 

.است 

برای استفاده از فرمان های 

 Speechصوتی، نرم افزار 

Recognitionکاربرد دارد 

، 7به طور پیش فرض در ویندوز

سه الگوی مصرف برق وجود 

.دارد

2

 باعث ایجاد دیسک راه انداز می شود؟formatانتخاب کدام گزینه در کادر 229
Allocation unit 

size

C reate  an MS -Dos  

S tart up disk
File  S ystemQuick Format2

قالب بندی دیسک سخت چیست؟Disk Defragmenterکاربرد برنامه 230
پاک کردن فایل های 

غیرضروری دیسک
3مدیریت دستگاه های رایانهیکپارچه سازی فضای سخت
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S قرار دارد؟Accessories در کدام قسمت از زیرمنوی Disk Cleanupبرنامه 231 ystem ToolsEase  of AccessTablet PCDisk Management1

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟232

امکان انجام عملیات 

یکپارچه سازی بر روی حافظه 

فلش وجود ندارد

مدت زمان یکپارچه سازی 

برحسب میزان پراکندگی 

اطالعات و حجم درایو متفاوت 

.است

امکان تهیه نسخه پشتیبان از 

.اطالعات سیستمی وجود ندارد

 Backupتوسط برنامه 

and Restore امکان تهیه

S ystem Repair Disk 

.وجود دارد

3

233
 Restore files from all users of this computerکار گزینه 

چیست؟

برای بازیابی فایل ها از نسخه 

.پشتیبان فعلی به کار می رود

برای بازیابی فایل ها از 

نسخه های پشتیبان کلیه 

کاربران این رایانه استفاده 

.می شود

برای مدیریت فضای استفاده 

شده توسط نسخه پشتیبان به 

.کار می رود

برای تهیه نسخه پشتیبان به 

کار می رود
2

 کدام یک از گزینه های زیر امکان پذیر نیست؟Task Managerتوسط برنامه 234
مشاهده سرویس های در حال 

اجرا

مشاهده لیست برنامه های در 

حال اجرا

مشاهده میزان استفاده از 

CPUو حافظه 

مشاهده لیست برنامه های 

نصب شده
4

235
 و میزان CPU، درصد فعالیت Task Managerدر کدام سربرگ از پنجره 

مصرف حافظه در قالب نمودار ارائه می شود؟
Applications            ProcessesNetworkingPerformance4
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236
 Device در پنجره Scan for Hardware Changesکار گزینه 

Managerچیست؟ 

خصوصیات سخت افزار انتخابی 

را نمایش می دهد

درایور سخت افزار را حذف 

کرده و وسیله را از حالت نصب 

.خارج می کند

جستجوی تغییرات 

سخت افزاری را انجام می دهد

درایور سخت افزار مورد نظر را 

.به روزرسانی می کند
3

237
، می توان سخت افزاری را Device Managerتوسط کدام گزینه در پنجره 

غیرفعال نمود؟
DisableUninstallUpdate  DriverProperties1

Disk DefragmenterFormatDeviceبرای حذف فایل های غیرضروری سیستم از کدام برنامه استفاده می شود؟238  ManagerDisk C leanup4

Cکلید میان بر برای چاپ یک فایل چیست؟239 trl + PC trl + VC trl + XC trl + C1

Current PageAllS، باعث چاپ ناحیه انتخابی می شود؟ Printانتخاب کدام گزینه در کادر 240 electionPages3
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1234سوال
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درست

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟241
 باعث توقف Pauseگزینه 

.موقت عملیات چاپ می شود

 باعث حذف Cancelگزینه 

.یک کار از صف چاپ می شود

، Propertiesگزینه 

مشخصات فایل موجود در 

.صف چاپ را نمایش می دهد

 کار چاپی را resumeگزینه 

یکبار دیگر از ابتدا به چاپگر 

.ارسال می کند

4

RemoveCبرای حذف یک برنامه از صف چاپ کدام گزینه استفاده می شود؟242 learDeleteC ancel4

CancelPauseResumeRestart3کدام گزینه باعث ادامه عملیات چاپ از نقطه توقف می شود؟243

244
کدام حساب کاربری دارای اختیارات کامل بوده و می تواند اطالعات سایر کاربران را 

مدیریت کند؟
GuestAdministratorS tandardG roup2

 استفاده می شود؟User Accountsبرای تغییر رمز عبور از کدام گزینه در پنجره 245
Change  the  

account type

Change  the  

Picture
Change  the  name

Change  the  

password
4
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246
 چه User accounts در پنجره Change the account typeگزینه 

عملی را انجام می دهد؟
3حذف حساب کاربریتغییر نوع حساب کاربریتغییر رمز عبورتغییر نام کاربری

Always، سیستم در باالترین سطح امنیت قرار دارد؟UACدر کدام حالت 247  notify

Notify me  only 

when programs  try 

to make  changes  to 

my computer

Notify me  only 

when programs  try 

to make  changes  to 

my computer(do not 

dim my desktop)

Never Notify1

کدام گزینه صحیح نیست؟248

هر سیستم باید حداقل یک 

حساب کاربری مدیر داشته 

.باشد

ایجاد حساب کاربری استاندارد 

و فعال کردن حساب مهمان 

.در سیستم اختیاری است

هنگام نصب ویندوز، یک 

حساب کاربری از نوع مدیر 

سیستم با نام دلخواه ایجاد 

.می شود

پس از تغییر تصویر کاربر، 

برای مشاهده آن باید رایانه را 

.راه اندازی مجدد کنید

4

249
، امکان مدیریت گروه های Computer Managmentدر کدام بخش از پنجره 

کاری وجود دارد؟
Task S cheduler

Local Users  and 

groups
Event ViewerS hared Folders2

F2F1F10F122 چیست؟Help and Supportکلید میان بر برای نمایش پنجره 250
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Browseبا استفاده از کدام دکمه، می توان از راهنمایی متخصصین ویندوز بهره برد؟251  HelpS earch HelpHomeAsk4

 چیست؟ Help and Support در پنجره Browse Helpکار دکمه 252
 به Helpنمایش اطالعات 

صورت دسته بندی شده
Helpانجام تنظیمات برنامه 

بازگشت به صفحاتی که قبالً 

مشاهده شده

کسب اطالعات بیشتر از افراد 

خبره
1

253
 از کدام گزینه استفاده Helpبرای جستجوی یک عبارت در محتویات صفحه جاری 

می شود؟
Browse  HelpFind settingsS earch Help2

254
کدام گزینه این امکان را می دهد که میزکار خود را در اختیار یک کاربر ماهر قرار دهید 

تا مشکل شما را برطرف کند؟

Ask experts  and 

other windows  

users

C ontact 

technical support

G et a  friend to 

help you over the  

internet

G et more  on the  

windows  website
3

URL     Home     به صفحه ی اول یا آغازین هر سایت چه می گویند؟255  Page  AccountBrowser2
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 ارائه می دهد؟Web Siteکدام گزینه تعریف مناسبی از 256

صفحات وبی که به شخص یا 

گروه خاصی تعلق داشته و 

روی یک سرویس گیرنده ی 

.اینترنتی قرار دارد

آدرس منحصر به فرد یک 

منبع اینترنتی
مجوز دسترسی به اینترنت

شرکت های ارائه دهنده ی 

اینترنت
1

257
کدام گزینه کادر محاوره ی وضعیت اتصال سرعت نقل و انتقال داده ها را نمایش 

می دهد؟
ConnectS peedURLReceived2

Homeنرم افزاری که قابلیت نمایش صفحات وب را در اختیار کاربر می گذارد چه نام دارد؟258  PageAccount URLBrowser4

Work OfflineConnectSتوسط کدام گزینه بدون اتصال به اینترنت صفحات اینترنتی مشاهده می شوند؟259 ettingProperties1

برای برقراری ارتباط با اینترنت از کدام گزینه استفاده می شود؟ 260
 Networkکادر محاوره ای 

Connection

 از Connect toزیر منوی 

Startمنوی 

 Accessoriesزیر منوی 

Startاز منوی 
4گزینه الف و ب



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر رایانه
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1پسوند حوزهنام منبعنام حوزهhttp در برگیرنده ی پروتکل انتقال است؟URLکدام بخش از 261

net comedugov4کدام پسوند به موسسه های دولتی مربوط است؟262

263
مدت زمان اتصال به اینترنت توسط کدام یک از قسمت های کادر محاوره ای وضعیت 

اتصال تعیین می شود؟
S tatusDurationErrorsReceived2

AltavistaMSNRoshdGoogle3نیست؟ (Search Engine)کدام گزینه از موتورهای جستجو 264

3پیام هایی برای راهنمایی کاربرنام موتور جستجووضعیت اتصال اینترنتآدرس منبع مشاهده نمی شود؟IEکدام گزینه در نوار وضعیت 265
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Home مشاهده می شود چه نام دارد؟IEصفحه ی وبی که به محض باز شدن 266  PageCurrent PageDefault PageBlank Page1

ORAND-2" "پیوند می دهد؟ "یا"کدام گزینه عبارت های مورد جستجو را با 267

268
وجود کدام کاراکتر در جلوی عبارت مورد جستجو باعث می شود که همه ی عبارت ها به 

جز عبارت مورد جستجو بررسی شوند؟
+-*" " 2

Tools برای انجام تنظیمات استفاده می شود؟IEاز کدام منوی 269  ViewFile  Favorites1

TodayOn week agoS مشاهده نمی شود؟Historyکدام گزینه در ناحیه ی 270 earch3پیوند صفحات مالقات شده
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Sبرای ذخیره یک عکس اینترنتی کدام گزینه از منوی میان بر انتخاب می شود؟271 ave  AsS ave  Picture  AsS ave  As  PictureDownload2

htmlhtmtxtmht4در کدام قالب کلیه ی عناصر صفحه وب تحت یک فایل فشرده ذخیره می شوند؟272

S فایل از اینترنت می شود؟Downloadکدام گزینه منجر به 273 ave  Target AsS ave  AsS ave  Picture  AsCopy1

274
 وظیفه ی حذف فایل های Internet Optionsکدام گزینه از کادر محاوره ی 

موقت اینترنتی را دارد؟
S ettingsDelete  CookiesC lear HistoryDelete  Files4

275
 تعریف IEاگر بخواهیم سایت شرکت مایکروسافت به عنوان اولین صفحه ی ورود به 

 را انتخاب کنیم؟Internet Optionsشود، کدام یک از دکمه های کادر محاوره ی 
Use  CurrentUse  DefaultUse  BlankS ettings2
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276
برای عدم نمایش تصاویر در صفحات وب از تنظیمات کدام زبانه ی کادر محاوره ای 

Internet optionsاستفاده می شود؟ 
GeneralC ontentAdvancedPrograms3

DraftInboxBulkSکدام گزینه به پوشه ی نامه های نیمه کاره اشاره دارد؟277 ent1

DraftInbox AttachSبرای پیوست کردن یک فایل به یک نامه کدام دکمه به کار می رود؟278 ent3

BCCCCSکدام کادر محل قرار گرفتن آدرس گیرنده ی اصلی است؟279 ubjectTo4

ToBCCCCSکدام کادر دربرگیرنده ی آدرس گیرنده ی مخفی است؟280 ubject2
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Sکدام ستون در برگیرنده ی موضوع نامه است؟281 ubjectFromDateS ize1

DraftsInboxOutboxSنامه های ارسال شده در کدام قسمت قرار می گیرند؟282 ent 4

Reply Reply AllForwardSبرای پاسخ دادن به نامه ی رسیده کدام گزینه به کار می رود؟283 ent1

DescendingDistribution listCکدام گزینه به لیست توزیع اشاره دارد؟284 ontactAddress  Book2

MailCبرای مشاهده ی لیست تماس ها در صندوق پستی، روی کدام پوشه باید کلیک کرد؟285 alenderContactNotepad3
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New Add ContactEditAdd list2برای ایجاد یک تماس جدید کدام گزینه کاربرد دارد؟286

Windowsکدام یک از نرم افزارهای زیر کاربردی نیست؟287  XPMicrosoft WordCorel DrawPhotoshop1

ModemMonitorSخروجی محسوب می شود؟/کدام گزینه جز دستگاه های ورودی 288 cannerPrinter2

289
تبدیل می کند، چه نام  (وبالعکس)دستگاهی که سیگنال های آنالوگ را به دیجیتال 

دارد؟
DriveModemS cannerPrinter2

4گزینه های الف و بپویشگرمودمکارت شبکهکدام دستگاه برای برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر کاربرد دارد؟290
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InteranetInternet LANWAN3کدام گزینه به شبکه ی محلی اشاره دارد؟291

Cکدام گزینه به سرویس گیرنده اشاره دارد؟292 lientS erverRouterWAN1

3کامپایلرهانرم افزارهای گرافیکیسیستم عاملمترجم هاکدام گزینه یک نرم افزاری سیستمی نیست؟293

txt.exe.lnk.bmp2.کدام یک از پسوندهای زیر جهت فایل های اجرایی می باشد؟294

RAMHard DiskCD-ROMFlopy Disk1کدام گزینه یکی از انواع حافظه های اصلی است؟295
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4گزینه های الف و بنوع برنامه های نصب شدهCPUسرعت RAMمقدار کدام گزینه از عوامل تأثیرگذار برسرعت کامپیوتر  است؟296

 استفاده می شود؟Control Panelبرای نصب برنامه ها از کدام برنامه در 297
Add Remove  

Program
Add New hardware

Network 

Connection
S ystem1

298
میان بر برنامه ها در کدام  پوشه قرار گیرد که هنگام باال آمدن سیستم به طور خودکار  

اجرا شود؟
S tart MenuAccessoriesS tart UpS ystem Tools3

User AccountSبرای زمان بندی خودکار از کدام برنامه استفاده شود؟299 chedual TasksBackupS ystem Tools2

2گزینه  ب و جGuestAdministratorLimitedبرای نصب برنامه ها از کدام نوع حساب کاربری می توان استفاده کرد؟300
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